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RESUMO 

 

GRACIANO, M. F. R. Mecanismos de ação do palmitato como modulador da NADPH 

oxidase em ilhotas pancreáticas e linhagem INS-1E. 2010. 118 f. Tese (Doutorado em 

Fisiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

O complexo NADPH oxidase participa da secreção de insulina estimulada pela glicose e da 

produção de superóxido nas ilhotas pancreáticas.  Nesse estudo, avaliamos o efeito do ácido 

palmítico na produção de superóxido e secreção de insulina por ilhotas pancreáticas de ratas e 

linhagem INS-1E, bem como os mecanismos envolvidos. Ambas foram incubadas durante 1 h 

na presença de 1 mM palmitato, 1% albumina livre de ácidos graxos, em concentrações de 

alta (10 ou 16,7 mM) e baixa glicose (2,8 ou 5,6 mM) na presença dos inibidores da NADPH 

oxidase (DPI, difenileno-iodônio), PKC (calphostin C) e da carnitina palmitoil transferase-I 

(CPT-I) (etomoxir). O conteúdo de superóxido foi determinado pelo método da hidroetidina. 

O palmitato aumentou a produção de superóxido de maneira mais proeminente em baixa do 

que em alta glicose. Tal efeito estimulador do palmitato mostrou-se dependente da ativação da 

PKC e da NADPH oxidase. A oxidação do palmitato contribuiu para a indução de superóxido 

na presença do ácido graxo em 5,6 mM glicose. O ácido graxo causou a translocação da 

p47
PHOX

 para a membrana plasmática, como demonstrado por imunoistoquímica, um processo 

indicativo da ativação do complexo enzimático. A exposição de ilhotas ao palmitato causou o 

aumento do conteúdo proteico da p47
PHOX

 e do RNAm da p22
PHOX

, gp91
PHOX

, p47
PHOX

, pró-

insulina e do GPR40. A estimulação da secreção de insulina pelo ácido graxo na presença de 

alta glicose foi reduzida através do inibidor da NADPH oxidase e também pela inibição da 

expressão do GPR40 por RNA de interferência. Também, a inibida expressão do GPR40 

reduziu a produção de superóxido induzida pelo palmitato nas células INS-1E. Concluímos 

que a NADPH oxidase é uma importante fonte de superóxido em ilhotas pancreáticas e na 

linhagem INS-1E. A atividade da NADPH oxidase e a sinalização via GPR40 são 

mecanismos envolvidos no controle da secreção de insulina estimulada pelo palmitato. 

 

 

Palavras-chave: Ilhota pancreática. Palmitato. Ânion superóxido. Secreção de insulina. 

NADPH oxidase. GPR40. 
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ABSTRACT 

 
GRACIANO, M. F. R. Mechanisms of palmitate action as a modulator of NADPH 

oxidase in pancreatic islets and INS-1E cells. 2010. 118 p. Ph. D. thesis (Physiology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

The NADPH oxidase complex is involved in the glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) 

and the superoxide production in pancreatic islets.  In this study, we examined the effect of 

palmitic acid on superoxide production and insulin secretion by rat pancreatic islets and INS-

1E cells and the mechanisms involved in those processes. Rat pancreatic islets and cells were 

incubated during 1 h with 1 mM palmitate, 1% fatty acid free-albumin, high (10 or 16.7 mM) 

or low glucose (2.8 or 5.6 mM) concentrations and in the presence of inhibitors of NADPH 

oxidase (DPI diphenyleneiodonium), PKC (calphostin C) and carnitine palmitoyl transferase-I 

(CPT-I) (etomoxir). Superoxide content was determined by hydroethidine assays. Palmitate 

increased superoxide production more efficiently in low than in high glucose concentration. 

That stimulatory effect of palmitate was dependent on the activation of PKC and NADPH 

oxidase. Palmitic acid oxidation was demonstrated to contribute to the fatty acid induction of 

superoxide production in the presence of 5.6 mM glucose. In fact, as shown by 

immunohistochemistry, palmitate caused p47
PHOX

 translocation to the plasma membrane, a 

process associated with the activation of the enzymatic complex. Exposure to palmitate for 1 

h up-regulated the protein content of p47
PHOX

 and the mRNA levels of p22
PHOX

, gp91
PHOX

, 

p47
PHOX

, proinsulin and the GPR40. Fatty acid stimulation of insulin secretion in the presence 

of a high glucose concentration was reduced by the inhibition of NADPH oxidase activity and 

by the inhibition of GPR40 expression by a small interference RNA. In addition, the down-

regulation of GPR40 reduced the superoxide production induced by palmitate in INS-1E cells. 

In conclusion, NADPH oxidase is an important source of palmitate-induced superoxide 

production in pancreatic islets and the activity of NADPH oxidase and GPR40 signaling are 

involved in the control of insulin secretion by palmitate. 

 

Key Words: Pancreatic islets. Palmitate. Superoxide anion. Insulin secretion. NADPH 

oxidase. GPR40. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
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AS: antisense 
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DTT: ditiotreitol 
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GSSG: glutationa oxidada  
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IP: iodeto de propídeo 
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KATP:  canais de potássio sensíveis ao ATP 

KDa:                         Kilodaltons 

KO:  knock out 

LC-CoA:  cadeia longa de acil-coenzima A  

NADPH:                  nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

NF-κB:  fator nuclear kappa B 

NOX:                       NADPH oxidases 

NOXA:                    ativador de NOX 

NOXO:                    organizador de NOX 

PB: tampão fosfato 0,1 M 

PBS:                         tampão salina fosfato 

Palm: palmitato 

PEG: polietilenoglicol 

PIP2: fosfatidilinositol 4,5-bifosfato  

PKA: proteína quinase A 

PKC: proteína quinase C 

PLC: fosfolipase C 

PMSF  fenilmetilsulfonil fluoreto 

PRR: região rica em prolina 

RE:                           retículo endoplasmático 

RNA:                       ácido ribonucleico 

RNAi: RNA de interferência 

SDS-PAGE:            eletroforese em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sódio 

SFB: soro fetal bovino 

SOD: superóxido dismutase 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Mecanismos de secreção de insulina mediados pela glicose 

 

A insulina é o hormônio anabólico produzido pelas células beta pancreáticas e tem 

como principal secretagogo a glicose plasmática. Regula a homeostase da glicose, reduzindo 

sua produção hepática, aumentando a sua captação periférica e diminuindo a utilização de 

substratos alternativos, principalmente no tecido muscular e adiposo.  

O metabolismo da glicose nas células beta da ilhota aumenta a relação ATP/ADP, que 

causa o fechamento dos canais de potássio sensíveis ao ATP (KATP), despolarizando a 

membrana plasmática pela inibição do efluxo de potássio e ativando os canais de cálcio 

dependentes de voltagem (CCDV). Os mecanismos que contribuem para a regulação da 

secreção de insulina estimulada pela glicose podem ser independentes da ativação dos KATP e 

dependentes do cálcio (GEMBAL; GILON; HENQUIN, 1992), ou independentes de ambos 

(KOMATSU et al., 1995).  

Como mecanismo participante do processo secretório da insulina, é observado que a 

estimulação das células beta pela glicose leva à ativação de diferentes isoformas de 

fosfolipase C (PLC), que por sua vez, promovem a hidrólise de fosfolípides de membrana 

gerando inositol-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 liberado provoca a abertura dos 

canais de cálcio localizados na membrana do retículo endoplasmático, mobilizando cálcio do 

interior da organela para o citoplasma e aumentando a concentração deste íon no citossol. O 

DAG permanece na membrana e, juntamente com o íon cálcio, ativa diversas isoformas de 

proteína quinase C (PKC) (JONES; PERSAUD; HOWELL, 1992). Além disso, o DAG 

aumenta a concentração de cálcio intracelular, ativando canais de cálcio sensíveis à voltagem 

presentes na membrana plasmática, aumentando, portanto, a passagem deste cátion do meio 

extracelular para o intracelular (BEST; DUNLOP; MALAISSE, 1984; SCHREY e 

MONTAGUE, 1983).  

A PKC fosforila e ativa os sistemas de microtúbulos e microfilamentos responsáveis 

pela translocação dos grânulos de insulina para as proximidades da membrana plasmática, 

favorecendo a exocitose (DEENEY et al., 1996). A PKC é também capaz de ativar a adenilato 

ciclase (AC) com consequente aumento do conteúdo intracelular de monofosfato de adenosina 

cíclico (AMPc) (HUGHES et al., 1992). A metabolização da glicose nas células beta ativa 

também a AC, a qual catalisa a formação AMPc que, por sua vez, propicia a ativação da 
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proteína quinase A (PKA). Esta, da mesma forma que a PKC, fosforila proteínas envolvidas 

no processo de exocitose dos grânulos de insulina. 

Inúmeros outros mecanismos intracelulares são ativados pela glicose nas células beta e 

culminam com a formação de compostos ativos como prostaglandinas, ácido araquidônico e 

seus derivados, como o 12-HETE (derivado do ácido araquidônico produzido pela 12-

lipoxigenase), participando do processo de secreção de insulina (TURK; WOLF; 

MCDANIEL, 1987).   

 

1.2 Ações dos ácidos graxos na ilhota pancreática 

 

A exposição de ilhotas isoladas aos AGLs (ácidos graxos livres) agudamente 

potencializa a secreção de insulina induzida pela glicose, o que está relacionado ao 

comprimento da cadeia e ao grau de insaturação desses ácidos graxos (OPARA et al., 1994). 

Particularmente, os ácidos graxos de cadeia longa, como o palmitato, potencializam de 

maneira mais efetiva a secreção de insulina induzida pela glicose. Porém, em tratamentos 

mais longos, ilhotas de ratos submetidos a dietas ricas em ácidos graxos saturados (banha de 

porco) apresentam reduzida responsividade à glicose, enquanto que ratos alimentados com 

dietas ricas em ácidos graxos monoinsaturados (óleo de oliva) e poli-insaturados (óleo de 

soja) demonstram aumento desta resposta (PICINATO et al., 1998). Assim, a exposição 

aguda aos AGLs de cadeia longa em situações de alta glicose promove a secreção de insulina; 

no entanto, a exposição crônica às altas concentrações de AGLs ou de glicose pode levar à 

inibição da secreção de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Neste contexto, há estudos (CNOP et al., 2001; EITEL et al., 2002; MAEDLER et al., 

2001) que afirmam que os ácidos graxos saturados, como o palmitato, são capazes de induzir 

a apoptose de células beta, enquanto alguns ácidos graxos insaturados teriam efeito anti-

apoptótico. O mecanismo apoptótico mediado pelos ácidos graxos saturados poderia ocorrer 

por intermédio da MAP (mitogen-activated protein) quinase, de fosfatases ou pela 

mobilização de fatores de transcrição, como o STAT 1 (Signal transducer and activator of 

transcription 1) (EIZIRIK e MANDRUP-POULSEN, 2001). 

 Os ácidos graxos não iniciam, mas amplificam a secreção de insulina induzida pela 

glicose. Nas células beta pancreáticas, os AGLs são convertidos a acil-coenzima A (acil-CoA) 

pela acil-CoA sintase e, em condições basais de glicose (5,6 mM), a cadeia longa de acil-CoA 
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(LC-CoA) é transportada para a mitocôndria via carnitina-palmitoil transferase I (CPT-I), 

onde é beta oxidada. Na presença de concentrações elevadas de glicose (10 mM), este 

processo é inibido e ocorre aumento na concentração de LC-CoA no citoplasma (UNGER, 

1995). Isto se deve à grande formação de malonil-CoA, produzida como resultado do aumento 

do metabolismo da glicose. A malonil-CoA inibe a CPT-I, permitindo o referido acúmulo de 

LC-CoA no citoplasma (CHEN et al., 1994) e o desvio do metabolismo de oxidação de ácidos 

graxos para a oxidação de glicose. As LC-CoAs são efetores essenciais dos mecanismos de 

transdução de sinal nas células beta, estimulando a PKC, promovendo a acilação de proteínas 

e modulando o transporte de proteínas (CORKEY et al., 2000), ou alterando a atividade de 

canais KATP (LARSSON et al., 1996) e estimulando Ca
2+

-ATPases (DEENEY et al., 1992).  

Dessa maneira, a participação dos AGLs na secreção de insulina induzida pela glicose 

se dá não somente através da inibição da oxidação dos AGLs, mas também pelo aumento na 

esterificação desses ácidos graxos, pela ativação direta da PKC, ou pela síntese lipídica pela 

própria célula beta (PRENTKI e CORKEY, 1996). Nesse processo, a metabolização da 

glicose fornece glicerol-3-fosfato necessário à esterificação dos ácidos graxos em outros 

complexos lipídicos, como o DAG, fosfolipídios e triacilgliceróis, os quais também 

apresentam importantes funções sinalizadoras e amplificadoras para a secreção de insulina 

(NOLAN et al., 2006). A glicose é também responsável pela ativação de lipases na célula 

beta, promovendo a liberação de ácidos graxos com funções sinalizadoras da secreção de 

insulina (HU et al., 2005). Tais ácidos graxos podem ser exportados pela célula beta, como 

descrito por Martins et al. (2004), e agir estimulando receptores de membrana autócrina ou 

paracrinamente. Nesse estudo, foi verificado que a incubação de ilhotas pancreáticas em 

glicose é capaz de aumentar o conteúdo de ácidos graxos exportados ao meio de incubação, 

sendo que os ácidos graxos mais potencialmente exportados são o palmítico e o esteárico 

(MARTINS et al., 2004). 

 

1.2.1 GPR40 

 

Estudos atuais (BRISCOE et al., 2003; ITOH et al., 2003; KOTARSKY et al., 2003) 

demonstram que os ácidos graxos ativam um receptor de membrana plasmática acoplado à 

proteína G, denominado GPR40 (G protein coupled receptor). Ele pertence a uma classe de 

receptores com grande conservação estrutural, sendo altamente expresso em células beta 

pancreáticas e linhagens celulares secretoras de insulina. O GPR40 é potencialmente ativado 
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pelos ácidos graxos mais prevalentes no plasma (BRISCOE et al., 2003; ITOH et al., 2003; 

KOTARSKY et al., 2003), como o ácido oleico e o ácido palmítico (ver Tabela 1). 

Várias regiões do encéfalo humano e monócitos humanos também expressam o 

GPR40 (BRISCOE et al., 2003). Comprovou-se que a memória espacial e a potenciação de 

longa duração hipocampal em roedores, e a função cognitiva em humanos são melhoradas 

através da suplementação com ácido araquidônico e/ou docosaexaenoico, os quais são 

possíveis ligantes do GPR40 (KOTANI et al., 2006; MCGAHON et al., 1999). Já foi 

demonstrado que neurônios e astrócitos de macacos apresentam imunorreatividade para o 

GPR40 em várias regiões encefálicas (MA et al., 2007), porém o papel desse receptor no 

sistema nervoso central permanece desconhecido. Recentemente, foi demonstrado que as 

papilas gustativas (CARTONI et al., 2010) e as células K e L intestinais também expressam 

tal receptor (EDFALK; STENEBERG; EDLUND, 2008; PARKER et al., 2009), onde 

desempenharia um importante papel sinalizador da ingestão de gordura, contribuindo para a 

secreção das incretinas GLP-1 (glucagon-like-peptide) e GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide) na circulação. Dessa maneira, os ácidos graxos exerceriam efeito 

direto na estimulação da secreção de insulina através da ativação de receptores para ácidos 

graxos na célula beta pancreática e, indiretamente, ao potencializar a liberação de incretinas. 

O papel fisiológico do GPR40 foi estudado através do tratamento de células MIN6 

com RNAi (RNA de interferência) específico para GPR40, o que preveniu a estimulação 

aguda da secreção de insulina induzida pelos ácidos graxos (ITOH et al., 2003), o que é 

fortemente sugestivo de que esse receptor seja alvo para a ação dos ácidos graxos no pâncreas 

endócrino.  

A ligação do ácido graxo ao GPR40 ativa uma proteína G heterotrimérica, contendo a 

subunidade α da família Gq (G αq), a qual é conhecida por estimular a atividade da PLC. Isso 

culmina na hidrólise do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em DAG e IP3, o que, 

respectivamente, ativa a PKC e mobiliza cálcio do retículo endoplasmático (ver Figura 1), 

similar ao mecanismo ocorrido na estimulação colinérgica da secreção de insulina (GILON e 

HENQUIN, 2001). A marcante potencialização da secreção de insulina induzida pelo 

palmitato fora inibida pela administração de YM-254890, um inibidor da proteína Gαq/11, 

indicando que o efeito dos ácidos graxos é mediado, pelo menos em parte, via Gαq/11 em 

ilhotas de camundongos (LATOUR et al., 2007). 
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Tabela 1 - Potencial dos ácidos graxos em induzir aumento intracelular de cálcio em células CHO 

expressando GPR40. Potencial de ativação do GPR40 por diferentes ácidos graxos em diferentes 

espécies, avaliado em células CHO (Chinese hamster ovary) expressando o GPR40 de cada espécie. 

EC50 indica a concentração de uma amostra que produz 50% da resposta máxima e foi calculado a 

partir de curvas dose-resposta. EPA: ácido eicosapentaenoico, DHA: ácido docosaexaenoico. 

 

 

 

       ÁCIDO GRAXO          EC50 (µM)  

 Humano Camundongo Rato 

Ácido butírico (C4) Inativo Inativo Inativo 

Ácido capróico (C6) Inativo Inativo >300 

Ácido caprílico (C8) >300 Inativo >300 

Ácido cáprico (C10) 43 >100 >100 

Ácido láurico (C12) 5,7 5,6 13 

Ácido mirístico (C14) 7,7 6,0 7,3 

Ácido palmítico (C16) 6,8 4,6 6,6 

Ácido esteárico (C18) >300 >300 >300 

Ácido oleico (C18:1) 2,0 2,7 3,4 

Ácido linoleico (C18:2) 1,8 2,9 4,1 

Ácido α-linolênico (C18:3) 2,0 3,6 4,0 

Ácido araquidônico (C20:4) 2,4 5,4 8,0 

EPA (C20:5) 2,3 4,9 9,8 

DHA (C22:6) 1,1 16          13 

 

FONTE: Modificado de Itoh et al. (2003). 
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Figura 1 - Mecanismo proposto para a via de sinalização intracelular induzida pelo GPR40 nas células 

beta. A ativação do receptor pelos ácidos graxos estimula a proteína Gq e a PLC, levando à 
liberação de cálcio dos estoques intracelulares. Na presença de cálcio extracelular e elevada glicose, 

são ativados os CCDV, resultando no influxo de cálcio e secreção de insulina, induzidos pelo ácido 

graxo. IP3R: receptor de IP3, RE: retículo endoplasmático, Gli-6-P: glicose-6-fosfato, CCDV: canal 

de cálcio dependente de voltagem.  

 FONTE: Modificado de Shapiro et al. (2005).  
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Já foi demonstrado que os ácidos graxos aumentam o conteúdo intracelular de cálcio 

em células que expressam o GPR40. O bloqueio desse receptor com RNAi específico inibiu o 

aumento de cálcio intracelular normalmente induzido pela incubação de células beta com o 

ácido oleico, porém foram mantidas as variações em resposta às altas concentrações de 

glicose (FUJIWARA; MAEKAWA; YADA, 2005; SCHNELL; SCHAEFER; SCHOFL, 

2007). Isso traduz a provável hipótese da ação do ácido graxo ativando o GPR40, o que 

induziria, secundariamente, o aumento intracelular desse cátion.  

Estudos demonstram que a ação dos AGLs aumentando as concentrações 

intracelulares de cálcio é dependente da ativação da PLC (FUJIWARA; MAEKAWA; 

YADA, 2005; SHAPIRO et al., 2005); dos KATP (OLOFSSON et al., 2004b; SHAPIRO et al., 

2005); e da ativação de CCDV (FUJIWARA et al., 2005; OLOFSSON et al., 2004b; 

SHAPIRO et al., 2005). Foi verificado que a ativação do GPR40 pelo ácido palmítico seria 

também dependente da presença de elevadas concentrações de glicose (SHAPIRO et al., 

2005). Tal substrato atuaria como o pré-ativador dos CCDV, ao estabelecer o fechamento dos 

KATP e, assim, causando a despolarização da membrana plasmática. O ácido graxo estimularia 

a atividade do canal de cálcio pré-ativado pela glicose, aumentando a permeabilidade ao 

cátion e, consequentemente, amplificando a secreção de insulina (ver Figura 1). 

A acetilcolina, em um mecanismo análogo, estimula a secreção de insulina através do 

receptor muscarínico M3 acoplado a G αq, provocando a despolarização da membrana através 

do aumento à permeabilidade ao sódio. Tal despolarização facilita a ativação dos CCDV, que 

são inicialmente ativados pela glicose e outros secretagogos capazes de despolarizar a 

membrana da célula beta (GAGERMAN; SEHLIN; TALJEDAL, 1980; GILON; NENQUIN; 

HENQUIN, 1995; YADA; HAMAKAWA; YAEKURA, 1995). Porém, não são bem 

conhecidos os mecanismos de transdução que possibilitam a ativação dos CCDV pelos AGLs 

e, consequentemente, o aumento citossólico de cálcio e a secreção de insulina. 

Foi demonstrado também que os canais retificadores de potássio dependentes de 

voltagem, cuja importância é conhecida no processo de repolarização da membrana durante o 

estímulo de glicose, têm sua atividade reduzida pela estimulação do GPR40 com o ácido 

linoleico. Isso produz uma redução da condutância ao potássio, o que atua prolongando a 

abertura dos CCDV, mantendo elevado o influxo de cálcio (FENG et al., 2006) e assim, 

amplificando a secreção de insulina. 
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A obesidade é associada às elevadas concentrações séricas de ácidos graxos, acúmulo 

de lipídios nos tecidos, resistência à insulina, hiperinsulinemia e hiperglicemia (MOLLER e 

KAUFMAN, 2005). No diabetes tipo 2 ocorre falha das células beta em produzir a resposta 

compensatória ao aumento da demanda de insulina, provocado pela resistência periférica a 

esse hormônio. Buscando analisar a participação do GPR40 no desenvolvimento da 

hiperinsulinemia induzida pela obesidade, Steneberg et al. (2005) utilizaram camundongos 

knock out (KO) para tal receptor. Observou-se que as células beta secretavam menos insulina 

em resposta aos ácidos graxos e, quando esses camundongos foram submetidos à dieta 

hiperlipídica, a ausência de expressão do GPR40 protegeu os animais da hiperinsulinemia, da 

esteatose hepática, da hipertrigliceridemia, da hiperglicemia, do aumento do efluxo hepático 

de glicose e da intolerância à glicose induzidos pela obesidade (STENEBERG et al., 2005). 

Todavia, o trabalho de Lan e colaboradores mostrou que tanto camundongos KO como 

selvagem para o receptor apresentaram massa corpórea, adiposidade e hiperinsulinemia 

similares quando submetidos à dieta hiperlipídica, além do que os animais KO não 

apresentaram melhora no teste de tolerância à glicose e à insulina (LAN et al., 2008). A partir 

daí, passou a ser profundamente investigada a participação do GPR40 no processo de 

resistência à insulina e de lipotoxicidade na célula beta. 

Também, outros estudos demonstraram que o GPR40 não é responsável pelos efeitos 

crônicos tóxicos dos ácidos graxos nas ilhotas, visto que o uso do seu agonista após 72 horas 

de exposição não casou redução da secreção de insulina estimulada pela glicose em ilhotas 

isoladas (TAN et al., 2008). Além disso, o agonista específico do GPR40 melhorou a 

tolerância à glicose bem como aumentou a insulina plasmática no teste de tolerância à glicose 

oral e intravenoso (DOSHI et al., 2009). O estudo de Nagasumi e colaboradores mostrou que 

camundongos que superexpressam o receptor demonstraram melhora no teste de tolerância 

oral à glicose e suas ilhotas apresentaram aumento da secreção de insulina em resposta à 

glicose e ao ácido palmítico. Tais camundongos também se mostraram resistentes à 

intolerância a glicose induzida por dieta hiperlipídica, entretanto sem ocorrer melhora na 

sensibilidade à insulina (NAGASUMI et al., 2009).  

Latour et al. (2007) demonstraram que camundongos KO para o GPR40 apresentam 

tolerância à glicose e secreção de insulina em resposta à glicose normais; entretanto a resposta 

insulínica à administração intravenosa de lipídeos foi reduzida em 50% (LATOUR et al., 

2007). Outros estudos utilizando camundongos KO para o GPR40 mostraram que a secreção 

de insulina em resposta às elevadas concentrações séricas de ácidos graxos apresentou-se 50% 
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reduzida em relação aos animais controle (LAN et al., 2008). Também, foi verificado que tal 

redução na secreção de insulina não é oriunda de alterações no metabolismo celular de glicose 

e de palmitato na ilhota pancreática, nem interfere na sensibilidade à insulina desses animais 

(ALQUIER et al., 2009). Tais evidências demonstram que, sob condições fisiológicas de 

estimulação in vivo, a função do GPR40 é relevante, indicando que os eventos mediados 

através do receptor, bem como os efeitos via metabolização intracelular dos ácidos graxos são 

somatórios nos mecanismos de ação dos ácidos graxos nas células beta.  

Já foram reportados dois polimorfismos relacionados à mutação de um único 

nucleotídeo na região codificadora do GPR40 humano associados a alterações funcionais.  

Um deles compreende a substituição do aminoácido arginina por histidina na posição 211 do 

terceiro loop intracelular, o qual produz aumento da secreção de insulina em homens 

japoneses (OGAWA et al., 2005). Em outro estudo populacional sobre a mutação pontual 

associada à perda de função do GPR40 em humanos, responsável pela troca do aminoácido 

apolar glicina pelo aminoácido polar serina no resíduo 180 do gene do GPR40 (Gli180Ser), 

foi demonstrada associação importante entre a ocorrência da mutação e a obesidade. Além 

disso, a secreção de insulina no teste de tolerância oral à glicose é significativamente mais 

baixa em relação aos indivíduos normais, bem como a insulinemia em resposta a uma 

sobrecarga lipídica é significativamente inferior nos indivíduos portadores da mutação. 

Experimentos em células HeLa expressando esse GPR40 mutado revelaram que o aumento 

intracelular fisiológico de cálcio induzido pela incubação das células na presença do ácido 

oleico foi significativamente reduzido, demonstrando o comprometimento da função desse 

receptor mutado (VETTOR et al., 2008). 

Em humanos, foi verificada a redução da expressão gênica do GPR40 em ilhotas 

pancreáticas de indivíduos diabéticos tipo 2 (DEL GUERRA et al., 2010). Dado o 

proeminente potencial de modulação da secreção de insulina através da atividade do GPR40, 

inúmeros agonistas farmacológicos do receptor têm sido sintetizados e avaliados como 

ferramentas no tratamento do diabetes tipo 2, dentre eles, o derivado aminofenil do ácido 

propiônico (BRISCOE et al., 2006; GARRIDO et al., 2006) e o 4-alcoxi fenil derivado do 

ácido propiônico  (SONG et al., 2007), dentre outros. 
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1.3 Espécies reativas de oxigênio no pâncreas endócrino 

 

As células podem produzir radicais livres e espécies reativas não-radicalares através 

de diferentes processos bioquímicos durante o metabolismo celular normal ou alterado. As 

ilhotas pancreáticas apresentam baixa atividade (GRANKVIST; MARKLUND; TALJEDAL, 

1981) e expressão (LENZEN; DRINKGERN; TIEDGE, 1996) das enzimas antioxidantes em 

relação aos demais tecidos, o que levanta a hipótese da sua susceptibilidade à ação dos 

radicais livres e espécies reativas não-radicalares. 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) parecem desempenhar um efeito paradoxal 

no metabolismo celular, sendo que a exposição crônica a relativamente altas concentrações 

desses agentes está associada à redução da função das células beta, como também às 

complicações crônicas do diabetes. Neste contexto, o peróxido de hidrogênio e os radicais 

superóxido estariam vinculados à hiperglicemia e às complicações vasculares do diabetes, 

como também à própria origem da doença (CERIELLO e MOTZ, 2004). Porém, existem 

dados consistentes de que as EROs funcionariam como segundos mensageiros na cascata da 

via de sinalização ou secreção da insulina (GOLDSTEIN et al., 2005; PI et al., 2007), 

amplificando a transdução de sinal promovida pela ligação da insulina a seu receptor. Nesse 

contexto, pequenos aumentos transitórios das concentrações de EROs seriam ocasionados 

fisiologicamente em resposta a vários fatores de crescimento, citocinas e hormônios, 

incluindo a insulina.  

Um exemplo de produção celular de radicais livres, particularmente, EROs, é aquela 

catalisada pela nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH oxidase). Apesar 

de esta ser uma enzima classicamente descrita em células fagocitárias (neutrófilos e 

macrófagos), vários trabalhos têm demonstrado sua expressão e envolvimento na geração de 

EROs em outros tipos celulares, tais como células endoteliais e células musculares lisas 

(GRIENDLING et al., 1994; GRIENDLING; SORESCU; USHIO-FUKAI, 2000), como 

também nas células beta pancreáticas (OLIVEIRA et al., 2003). A partir da demonstração em 

ilhotas pancreáticas isoladas (OLIVEIRA et al., 2003) da atividade e da expressão da enzima 

NADPH oxidase, foi possível verificar que ocorre ativação desta enzima durante o processo 

de secreção de insulina induzido pela glicose, e que essa ativação é dependente de PKC. 

 A NADPH oxidase é formada pelos componentes ligados à membrana de vesículas 

secretórias e grânulos citoplasmáticos, p22
PHOX

 e a glicoproteína gp91
PHOX

 (a terminação 
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PHOX refere-se à Phagocyte Oxidase), formando uma flavohemeproteína heterodimérica 

conhecida como citocromo b558 (ROTROSEN et al., 1992). Os outros constituintes da 

enzima são as subunidades p40
PHOX

, p47
PHOX

 e p67
PHOX

, as quais encontram-se no citoplasma 

das células fagocitárias não ativadas, formando um complexo; bem como há o complexo 

citossólico formado pela subunidade Rac mais RhoGDI (NAUSEEF, 2008).  A separação 

desses dois grupos de componentes, citossólicos e de membrana, garante que a oxidase fique 

inativa.
 

A NADPH oxidase leucocitária atua como uma cadeia de transporte de elétrons, tendo 

como aceptor final desses elétrons o oxigênio molecular (O2). A oxidase catalisa a produção 

de ânions superóxido (O2
-
) através da redução da molécula de oxigênio (doação de 1 elétron) 

e utiliza como doador de elétrons, predominantemente, uma molécula de NADPH (equação 

1). Os radicais O2
-

 gerados são liberados no interior de fagócitos durante a fagocitose e, 

devido à sua toxicidade em altas concentrações, promovem a destruição de microrganismos 

patogênicos.  Quando a função da enzima torna-se defeituosa, como visto em pacientes com 

doença granulomatosa crônica, a habilidade dos fagócitos em eliminar microrganismos é 

comprometida, ocorrendo infecções persistentes (DINAUER e ORKIN, 1992). Entretanto, a 

produção de superóxido mediada pela NADPH oxidase em células não-fagocíticas tem função 

essencial em eventos associados à sinalização celular, tais como o crescimento celular e a 

mobilidade, a angiogênese, a função imune, a resposta à hipóxia, e a modificação oxidativa de 

proteínas da matriz extracelular (LAMBETH, 2004). 

Os radicais O2
- 

são convertidos em peróxido de hidrogênio (H2O2) espontaneamente 

ou em reação de dismutação catalisada pela superóxido dismutase (SOD) (equação 2). Ao 

contrário do O2
-
, o H2O2 é uma molécula estável, não carregada e facilmente difusível, que 

pode ser rapidamente sintetizada e destruída em resposta a estímulos externos (RHEE et al., 

2005). Portanto, o H2O2 apresenta as principais características de um importante e 

generalizado mensageiro intracelular (GOLDSTEIN; MAHADEV; WU, 2005; RHEE, 2006). 

 

   2O2  +   NADPH                           2 O2
-
 +   NADP

+
  +  H

+                                
 (eq. 1)

 

2 O2
-
 + 2H

+
                             H2O2  + O2                                         (eq. 2) 
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A ativação do complexo NADPH oxidase requer o envolvimento de proteínas G 

denominadas Rac. No estado inativo, essas proteínas encontram-se ligadas a guanosina 

difosfato (GDP); entretanto, quando a célula é estimulada, ocorre a substituição de GDP por 

guanosina trifosfato (GTP). Tais proteínas G denominam-se Rac1 e Rac 2, que no estado 

inativo encontram-se no citoplasma formando um complexo dimérico com a Rho-GDI. 

Durante a ativação, a Rac liga-se ao GTP e migra para a membrana celular, juntamente com 

os demais componentes citoplasmáticos. Simultaneamente, o citocromo b558 é conduzido à 

superfície celular através da migração e fusão de vesículas secretórias e grânulos específicos 

com a membrana plasmática. A Rac 2 é expressa em neutrófilos, já a Rac1 é expressa em 

monócitos e macrófagos, apresentando expressão ubíqua. A Rac1 provavelmente está 

associada à ativação do complexo NADPH oxidase em ilhotas pancreáticas e sua função 

envolveria a ativação do complexo enzimático, através da interação com a p67
PHOX

 ou com a 

subunidade homóloga, a NOXA1 (MOLDOVAN et al., 2006). 

A fosforilação é uma etapa essencial na ativação da NADPH oxidase. Foram 

identificados sítios de fosforilação nos componentes p47
PHOX

, p67
PHOX

, p40
PHOX

 e nos 

componentes de membrana - citocromo b558 (FUCHS et al., 1997). A ativação da enzima é 

iniciada pela fosforilação em serina e em treonina da subunidade p47
PHOX

, principalmente 

pela PKC, promovendo a subsequente translocação das subunidades citossólicas para a 

membrana plasmática (BABIOR, 2002; BEY et al., 2004; FONTAYNE et al., 2002; 

INOGUCHI et al., 2000). 

As principais isoformas de PKC expressas em neutrófilos são a PKC  (alfa),  (beta) 

II,  (delta) e δ (zeta) (MAJUMDAR et al., 1993). Todas essas isoformas são capazes de 

fosforilar a p47
PHOX

 quando estimuladas por PMA (NIXON e MCPHAIL, 1999). Ilhotas 

pancreáticas de rato expressam ao menos seis isoformas de PKC [, , ,  (épsilon), δ e /λ 

(iota/lambda)] (GANESAN et al., 1992; KNUTSON e HOENIG, 1994), as quais poderiam 

estar associadas à ativação do complexo NADPH oxidase. 

A gp91
PHOX

, também chamada NOX2, contem quatro domínios transmembrânicos que 

são glicosilados em sua região extracelular, além dos grupamentos heme e flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD), que estão envolvidos na atividade de transporte de elétrons da enzima 

(BABIOR, 2002). Os domínios transmembrânicos contêm os dois grupamentos heme e a 

região COOH terminal contem os domínios de ligação ao FAD e ao NADPH. Pelo que é 

conhecido, os elétrons são transportados do NADPH citoplasmático ao FAD e, após, do 
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primeiro heme ao segundo heme e, finalmente, ao oxigênio, gerando o superóxido (BEDARD 

e KRAUSE, 2007). 

A NOX2 constitutivamente associa-se ao p22
PHOX 

(o citocromo b558), porém a sua 

ativação requer a translocação dos fatores citossólicos ao complexo NOX2/ p22
PHOX

. A 

fosforilação da p47
PHOX 

produz uma alteração conformacional permitindo sua interação com a 

p22
PHOX  

(GROEMPING et al., 2003; SUMIMOTO et al., 1996). A p47
PHOX 

organiza a 

translocação
 
dos demais fatores citossólicos, sendo designada “subunidade organizadora”. A 

localização da p47
PHOX 

na membrana traz a “subunidade ativadora” p67
PHOX

 em contato com 

NOX2 e também a subunidade p40
PHOX

 ao complexo. Finalmente, a GTPase Rac interage 

com NOX2, seguida de uma subsequente interação com a p67
PHOX

 (KOGA et al., 1999; 

SHEPPARD et al., 2005). Uma vez formado, o complexo é ativo e gera superóxido pela 

transferência do elétron do NADPH ao oxigênio (ver Figura 2). 

Existem proteínas homólogas à gp91
PHOX

 ou NOX2, denominadas NOX1, 3, 4 e 5 e 

DUOX1 e 2. A NOX1 é encontrada principalmente no cólon, a NOX2 em células fagocíticas 

do sistema imune, a NOX3 no ouvido interno, a NOX4 nos rins e células sanguíneas, a NOX5 

em tecidos linfoides e nos testículos, e as subunidades DUOX na tireóide. Entretanto, todas 

são também expressas em outros tecidos. Ocorrem também proteínas homólogas a outras 

subunidades da enzima, como NOXO1 ou Proteína Organizadora de NOX, homóloga à 

p47
PHOX

; e a NOXA1 ou Proteína Ativadora de NOX, homóloga à p67
PHOX

. Nem todas as 

NOX dependem dessas subunidades organizadoras e ativadoras para a ativação do complexo 

enzimático (BEDARD e KRAUSE, 2007). Foi demonstrado por RT-PCR e posterior 

sequenciamento dos fragmentos amplificados que, além da NOX2, as ilhotas pancreáticas 

expressam NOX1, NOX4, p22
PHOX

, p40
PHOX

, p47
PHOX

, NOXA1 e NOXO1 (UCHIZONO et 

al., 2006).  
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Figura 2 - Esquema representativo do complexo NADPH oxidase ativado em células polimorfonucleares. 

Translocação dos componentes da NADPH oxidase para a membrana plasmática ou membrana de 

grânulos intracelulares e a transferência de elétrons através da membrana. Todos os componentes 
são complexados à membrana, o que inicia a redução do NADPH para NADP e a geração de dois 

elétrons, que circulam através da membrana via FAD e geram o superóxido. 

 FONTE: Modificado de Sheppard et al. (2005).  

  

ExtracelularIntracelular

Fagolisossomo
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Quando o complexo NADPH oxidase não está ativo, as subunidades p67
PHOX

, p47
PHOX

 

e p40
PHOX

 apresentam-se unidas no citoplasma. Elas possuem diversos domínios para 

interação com outras proteínas e fosfolipídios de membrana. As subunidades p47
PHOX 

e 

p40
PHOX

 possuem na região NH2 terminal um domínio de homologia a phox, ou PX, o qual é 

um domínio de ligação aos fosfolipídios de membrana e, no caso da p47
PHOX

, especificamente 

para o fosfatidil-inositol-(3,4) bifosfato (COZIER et al., 2002). A p47
PHOX

 também possui o 

domínio de homologia à Src3 ou domínio SH3, o qual interage com a região rica em prolina 

(PRR) de outras proteínas, havendo a interação de SH3 da p47
PHOX

 com a PRR de p22
 PHOX

. 

Porém, no estado basal, o SH3 assim como o domínio PX, estão cobertos pela região auto 

inibitória (AIR), que possui vários sítios de fosforilação responsáveis pela ativação da enzima. 

A p47
PHOX

 também possui um domínio PRR que interage com o domínio SH3 de p67
PHOX

 

(BEDARD; LARDY; KRAUSE, 2007). A subunidade homóloga à p47
PHOX

, NOXO1, 

também apresenta o domínio PX, porém com especificidade a outros fosfolípides de 

membrana. NOXO1 interage com a p22
PHOX

 por meio de seu SH3, e apresenta o PRR que 

permite interação com NOXA1, porém não expressa a AIR (BEDARD e KRAUSE, 2007). 

Os dois ativadores homólogos, p67
PHOX 

e NOXA1, apresentam domínios similares. 

Ambos expressam repetições tetricopeptídeos na região NH2 terminal para interação com a 

Rac e apresentam domínios de ativação, os quais são descritos por permitir a interação entre a 

p67
PHOX

 e NOX2.  As subunidades p67
PHOX 

e NOXA1 têm domínios SH3, que interagem com 

a p47
PHOX 

e NOXO1, respectivamente (BEDARD e KRAUSE, 2007).  A subunidade p40
PHOX

 

possui um domínio SH3 de interação com a p47
PHOX

 e um domínio PX de interação com 

fosfatidil-inositol-trifosfato. Os domínios phox e Bem1 (PB1) da p67
PHOX

 interagem com a 

p40
PHOX 

(BEDARD e KRAUSE, 2007). 

Quanto ao destino da produção do superóxido produzido pela NADPH oxidase, é 

sabido que nos fagócitos em estado basal, a maior parte do flavocitocromo b558 é encontrada 

na membrana de vesículas citoplasmáticas e, ao ocorrer sua ativação, as vesículas são 

fundidas à membrana e a produção de superóxido ocorre para o exterior da célula (BEDARD; 

LARDY; KRAUSE, 2007). Porém, tal espécie reativa poderia exercer importante fator 

sinalizador intracelular ao adentrar a célula através do canal 3 para cloreto, e o peróxido de 

hidrogênio, oriundo de sua dismutação, poderia também adentrar a célula por meio de 

aquaporinas (FISHER, 2009). 

 Já foi demonstrado que altas concentrações de glicose e ácidos graxos, particularmente 

o ácido palmítico, são capazes de ativar a NADPH oxidase em células endoteliais e 
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musculares lisas em cultura, sendo esta ativação dependente de PKC (INOGUCHI et al., 

2000). A incubação de uma hora com o ácido palmítico induz aumento da produção de 

superóxido em células musculares esqueléticas de rato, cuja fonte é oriunda da cadeia de 

transporte de elétrons mitocondrial, bem como da ativação do complexo NADPH oxidase, 

visto que existe aumento da fosforilação da subunidade p47
PHOX

 e parcial reversão do 

conteúdo de superóxido com a administração de DPI, o inibidor farmacológico do complexo 

enzimático (LAMBERTUCCI et al., 2008).  

Foi primeiramente demonstrado em 1963, em músculo cardíaco e esquelético isolados, 

que os ácidos graxos são oxidados, o que inibe a utilização de glicose por tais tecidos 

(RANDLE et al., 1963). O aumento da oxidação dos ácidos graxos resulta em um aumento na 

razão mitocondrial de NADH/NAD
+
, o que reduz a atividade da piruvato desidrogenase e, 

portanto, a oxidação de glicose. Tal aumento na metabolização de ácidos graxos pode também 

produzir um acréscimo na produção de EROs. É relatado que os ácidos graxos e a glicose 

provocam a formação de EROs no músculo, em adipócitos, nas células beta e em outros tipos 

celulares (BROWNLEE, 2005; HABER et al., 2006; TALIOR et al., 2003). 

Os principais sítios de produção de superóxido na cadeia de transporte de elétrons são 

os complexos I e III mitocondriais (ADAM-VIZI e CHINOPOULOS, 2006). O superóxido 

formado na mitocôndria é rapidamente convertido a peróxido de hidrogênio no 

compartimento da matriz mitocondrial pela Mn-superóxido dismutase, ou no espaço 

intermembrana e no citossol pela Cu/Zn-superóxido dismutase. Já o peróxido de hidrogênio é 

decomposto pela catalase em água e oxigênio ou reduzido à água e glutationa e, em menor 

ocorrência, em tiorredoxina, pela glutationa ou tiorredoxina peroxidases, respectivamente 

(ANDREYEV; KUSHNAREVA; STARKOV, 2005).  

Os ácidos graxos modulam a produção mitocondrial de EROs por vários mecanismos, 

dentre eles, interferindo em vários processos enzimáticos, como por exemplo, inativando a 

regeneração da glutationa reduzida (GSH) a partir da sua forma oxidada (GSSG), impedindo 

dessa maneira, a remoção do peróxido de hidrogênio pela glutationa peroxidase. A beta-

oxidação dos ácidos graxos (acil-CoAs) pode induzir o transporte reverso de elétrons na 

cadeia mitocondrial aumentando, assim, a produção de superóxido associada ao complexo I. 

Isso, pois, os elétrons transferidos dos ácidos graxos para a flavoproteína do complexo I 

adentram a cadeia respiratória por meio da coenzima Q, uma reação mediada pela 

flavoproteína ubiquinona oxidorredutase. Os ácidos graxos são também conhecidos por 

interagir com os componentes da cadeia respiratória, inibindo o transporte de elétrons. Além 



33 

 

 

disso, ao se incorporarem na membrana interna mitocondrial, eles alteram a sua fluidez, 

aumentando a probabilidade de vazamento de elétrons e da redução do oxigênio molecular, 

gerando o superóxido (SCHONFELD e WOJTCZAK, 2008).  

Indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 apresentam aumento de ácidos graxos 

circulantes, principalmente dos ácidos graxos saturados, sendo evidente a participação dos 

mesmos na patogênese da doença. Neste contexto, existem alguns indícios de que os efeitos 

tóxicos da glicose e dos ácidos graxos sejam, pelo menos em parte, mediados pela ação das 

EROs. Nesse contexto, foi verificado em modelos de animais diabéticos tipo 2, o aumento da 

expressão nas ilhotas pancreáticas dos componentes gp91
PHOX 

e p22
PHOX 

associado ao 

aumento nos marcadores de estresse oxidativo (8-hidroxi-deoxiguanosina e 4-hidroxi-2-

nonenal), o que destaca a importância da enzima também no desenvolvimento da doença 

(NAKAYAMA et al., 2005). O aumento da atividade da NADPH oxidase, induzido pela 

hipertensão e por altas concentrações de glicose e ácidos graxos, pode estar associado às 

complicações vasculares e ao rápido desenvolvimento de aterosclerose em pacientes 

diabéticos. 

Sendo assim, novos estudos são necessários para definir os componentes regulatórios e 

as formas de ativação da NADPH oxidase, bem como seus efeitos fisiopatológicos no 

pâncreas endócrino e demais tecidos.  
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 2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral: 

 

Buscamos avaliar as vias de produção de superóxido pelo palmitato em ilhotas 

pancreáticas e células beta pancreáticas e sua implicação no processo de secreção de insulina. 

 

 Objetivos específicos: 

 

São nossos objetivos, a partir de estímulos de uma hora de incubação em ilhotas 

pancreáticas de ratas ou linhagem de insulinoma de ratos (INS-1E): 

 

- Avaliar a possível ativação da NADPH oxidase pelo ácido palmítico, bem como a 

produção de radicais superóxido; 

 

- Avaliar os possíveis mecanismos pelos quais tal ácido graxo module a produção 

dessa espécie reativa; 

 

- Avaliar a participação da NADPH oxidase no processo de secreção de insulina 

estimulado pelo ácido palmítico; 

 

- Avaliar a participação do GPR40 na produção de superóxido e secreção de insulina 

estimulada pelo ácido palmítico.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais  

 

Utilizamos ratas Wistar adultas, com 2 a 3 meses e 200 g ±5% de peso corporal. Os 

animais foram mantidos em gaiolas coletivas (cinco por gaiola) em ambiente com temperatura 

constante de 23 ± 2 
0
C e sob ciclo de iluminação (claro/escuro) de 12/12 horas (acendimento 

das luzes artificiais às 7h), tendo livre acesso à água e dieta padrão composta por ração 

comercial. As ratas foram cedidas pelo Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo. Os procedimentos experimentais empregados no presente 

trabalho estão de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal (CEEA).  

 

3.2 Isolamento das ilhotas de Langerhans 

 

  A obtenção das ilhotas foi realizada pelo método da digestão do pâncreas exócrino pela 

colagenase, de acordo com técnicas já estabelecidas (LACY e KOSTIANOVSKY, 1967). Os 

animais foram decapitados e submetidos à antissepsia da região abdominal com álcool 70%. 

Foi realizada a laparotomia mediana e a exposição do ducto biliar comum, que foi clampeado 

na sua extremidade distal e dissecado próximo ao pedículo hepático, por onde foi introduzida 

uma agulha acoplada à cânula de polietileno e injetados, por via retrógrada, cerca de 20 mL de 

solução de colagenase tipo V a 0,7 mg/mL da Sigma (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

EUA) em Hanks. A solução de Hanks contém NaCl 8,00 g/L, KCl 0,40 g/L, CaCl2 0,14 g/L, 

MgSO4.7H2O 0,20 g/L, NaH2PO4 0,48 g/L, KH2PO4 0,06 g/L, NaHCO3 0,35 g/L, H2O (qsp): 

1,00 L. 

 A solução flui através dos ductos pancreáticos, provocando o preenchimento do 

tecido acinar. O pâncreas foi retirado e colocado em placa de Petri para dissecção de gânglios 

linfáticos, tecido adiposo e vasos sanguíneos, foi fragmentado em pedaços de 

aproximadamente 1,5 cm
3
 e depositado em tubo de ensaio de 9,5 x 5 cm. O tubo foi colocado 

em banho a 37 ºC durante 25 minutos. A seguir, foi agitado manualmente a 37 ºC por 1 

minuto para a digestão da porção exócrina do pâncreas. O conteúdo foi transferido para um 



36 

 

 

béquer com solução de Hanks gelado e lavado quatro vezes. Em placa de Petri foi feita a 

coleta das ilhotas pancreáticas com o emprego de micropipeta e lupa. 

 

3.3 Isolamento de neutrófilos peritoneais 

 

As ratas foram decapitadas sem anestesia. Os neutrófilos foram obtidos por lavagem 

intraperitoneal (ip), usando 40 mL de PBS (tampão fosfato em solução salina) estéril, 4 horas 

após injeção ip de 10 mL de solução de glicogênio de ostra (Sigma) a 1% em PBS. Esse 

tratamento induz substancial migração de neutrófilos para a cavidade intraperitoneal com 

pequena contaminação por monócitos. As células foram centrifugadas (1000 g por 10 

minutos) e lavadas duas vezes em PBS. 

 

3.4 Cultivo celular 

 

A linhagem clonal de células INS-1E, derivada da linhagem parental INS-1, foi 

selecionada devido ao seu conteúdo de insulina, responsividade à glicose em concentrações de 

5 a 20 mM e adequada proliferação (ASFARI et al., 1992; JANJIC et al., 1999), para a 

realização da transfecção com o RNAi para GPR40.  

As células INS-1E foram cultivadas em atmosfera umidificada contendo 5% CO2 em 

meio RPMI 1640 completo suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB), 1 mM piruvato 

de sódio, 50 μM 2-mercaptoetanol, 4 mM glutamina, 15 mM HEPES, 100 U/ml penicilina e 

100 μg/mL estreptomicina. A manutenção do cultivo se deu através de uma tripsinização por 

semana, sendo cultivadas 2,5 x 10
6 

células em cada garrafa de 75 cm
2
 (Techno Plastic 

Products AG, Trasadingen, Suíça) contendo 20 mL de meio completo. Para os experimentos 

de transfecção com RNAi foram cultivadas 9 x 10
5
 ou 4 x 10

5
 células em cada poço das 

placas para cultivo aderente de 6 poços ou 12 poços, respectivamente (SAarstedt AG & Co., 

Nümbrecht, Alemanha), as quais foram utilizadas para transfecção com RNAi após 24 horas 

de cultivo. 

 

3.5 Westernblotting 

 

 As amostras com cerca de 350 ilhotas foram pré-incubadas em Krebs-Henseleit 

contendo 1% de albumina em 5,6 mM glicose e incubadas em 5,6 ou 10 mM glicose em 1% 

de albumina, e sob a adição de 1 mM ácido palmítico previamente diluído em etanol,  
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permanecendo em banho a 37 ºC. A solução Krebs-Hanseleit contem 115 mM NaCl, 5 mM 

KCl, 24 mM NaHCO3, 1 mM CaCl2 e 1 mM MgCl2.   

Após a incubação, a solução de incubação foi retirada, as ilhotas foram 

homogeneizadas em sonicador com tampão de extração [1% de Triton-X 100, 100 mM de 

Tris pH 7,4, 100 mM de pirofosfato de sódio, 100 mM  de fluoreto de sódio, 10 mM de ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA), 10 mM de ortovanadato de sódio, 2 mM de 

fenilmetilsulfonil fluoreto - PMSF e 0,01 mg/ml de aprotinina], fervidas durante 10 minutos e 

centrifugadas a 12.000 rpm, durante 20 minutos a 4°C para a remoção do material insolúvel. 

Parte do sobrenadante foi utilizada para determinação do conteúdo proteico por 

espectrofotometria, utilizando-se o reagente para ensaio de proteína “BioRad Protein Assay-

Dye Reagent Concentrate” (Bio-Rad, Melville, NY, EUA) e curva padrão de albumina bovina 

como referência. O restante do sobrenadante foi diluído em tampão Laemmli (azul de 

bromofenol 0.1%, 1 M fosfato de sódio pH 7,0, glicerol 50% e SDS 10%) contendo  200 mM  

de ditiotreitol (DTT),  em proporção  de 5:1, sendo  as  amostras  mantidas  a -20 
o
C até sua 

utilização. As amostras em tampão Laemmli foram fervidas durante 5 minutos antes de serem 

aplicadas em gel de poliacrilamida. 

O extrato proteico das células INS-1E foi obtido através da adição do tampão de lise 

RIPA (Upstate, Temecula, CA, EUA) contendo os inibidores de protease, Halt Protease 

Inhibitor Cocktail kit, da Thermo Scientific (Rockford, IL, EUA). 150 μL do tampão RIPA 

1X foi adicionado às células, previamente lavadas em tampão PBS, e homogeneizadas em 

sonicador. Os lisados celulares foram transferidos para os tubos Eppendorf e então, mantidos 

sob agitação durante 15min a 4 °C. Após, as células foram centrifugadas a 14.000 g durante 

15min a 4 °C. A fração sobrenadante foi coletada e diluída em tampão Laemmli acrescido de 

DTT, como acima descrito. 

Cerca de 30 a 100 g de proteína total foi submetido à eletroforese em gel bifásico: gel 

de empilhamento e gel de resolução de 6,5 a 12% em aparelho para minigel de poliacrilamida 

(Mini-Protean, Bio-Rad), juntamente com marcador de peso molecular pré-corado disponível 

comercialmente (Bio-Rad). A transferência das proteínas foi feita eletricamente para uma 

membrana de nitrocelulose da Millipore (Millipore Corporation, Billerica, Massachusetts, 

EUA), utilizando aparato para transferência (Bio-Rad) e realizada durante 90 minutos a 120V 

em gelo, banhada em tampão de transferência. 

 Após a transferência, as membranas foram incubadas em solução bloqueadora (5% de 

leite desnatado Molico - Nestlé (Nestlé Brasil Ltda., Araçatuba, SP, Brasil) em solução 
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basal composta por 10 mM Tris, 150 mM NaCl e 0,02% Tween 20) a 4 °C overnight ou à 

temperatura ambiente, durante 2 horas. Após, as membranas foram lavadas 3 vezes durante 10 

minutos com solução basal sob agitação. Posteriormente, as membranas foram incubadas com 

os anticorpos nas concentrações descritas na Tabela 2, overnight, a 4 
0
C. 

 

Tabela 2 - Anticorpos utilizados e suas respectivas concentrações nas diferentes metodologias aplicadas. 

 

  

Anticorpo                  

                                         Método 

Animal de 

origem 

Immunoblotting 

(IB) 
Imunofluorescência 

Policlonal anti-p47PHOX 
(Upstate Cell Signalling Solutions) 

 

Coelho 1:500 1:50 

Policlonal anti-gp91PHOX 
(Upstate Cell Signalling Solutions) 

 

Coelho 1:1.000 - 

Policlonal anti-PKC 
(Santa Cruz Biotechnology- Santa Cruz, CA) 

 

Coelho 1:500 1:50 

Policlonal anti-PKC αβγ 
(Upstate Cell Signalling Solutions) 

 

Coelho - 1:50 

Policlonal anti-GPR40 
(Santa Cruz Biotechnology- Santa Cruz, CA) 

 

Coelho 1:500 1:50 

Policlonal anti-p22PHOX 
(Santa Cruz Biotechnology- Santa Cruz, CA) 

 

Coelho 1:500 - 

Policlonal anti-SOD1 
(Santa Cruz Biotechnology- Santa Cruz, CA) 

 

Coelho 1:1.000 - 

Policlonal anti-phospho-PKC 

alpha/beta II (Thr638/641) 
(Cell Signaling Technology- Sigma – Saint 

Louis, Mi) 

 

Coelho 1:1.000 - 

Monoclonal anti-αTubulina 
( Zymed – San Francisco, CA) 

 

Camundongo 1:2.000  

Policlonal anti-insulina 
(doação Malaisse, WJ – Bélgica) 

 

Cobaia - 1:100 

TRITC anti-cobaia 
(Jackson ImmunoResearch Laboratories; 

West Grove, PA) 

 

Cabra - 1:100 

FITC anti-coelho 
(Jackson ImmunoResearch Laboratories; 

West Grove, PA) 

 

Cabra - 1:100 

anti-IgG de coelho ligado à 

peroxidase (Amersham Biosciences, USA) 

 

Camundongo 1:10.000 - 

anti-IgG de camundongo ligado à 

peroxidase (Amersham Biosciences, 

USA) 

Coelho 1:10.000 - 
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Após incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes durante 10 minutos com 

solução basal sob agitação e incubadas, à temperatura ambiente, com anticorpos secundários 

anti-IgG ligados a peroxidase (Tabela 2), por 1 hora. Em seguida, as membranas foram 

lavadas com solução basal sob agitação e reveladas. Para revelação utilizamos os reagentes de 

quimioluminescência ECL da Millipore. As soluções 1 e 2 foram adicionadas na mesma 

proporção, recobrindo as membranas e, após 1 minuto de reação, as membranas foram secas 

em papel filtro, ensacadas e expostas, protegidas da luz, ao filme de raio-X ou analisadas no 

aparelho ImageQuant, GE Healthcare (GE Healthcare AS, Oslo, Noruega). A intensidade das 

bandas reativas formadas foi quantificada por densitometria óptica (Scion Image – Release 

Beta 3b, NIH, USA). 

 

3.6 Análise Histológica 

3.6.1 Fixação e crioproteção do tecido pancreático 

 

As ratas foram anestesiadas profundamente com quetamina (20 mg/100 g de peso 

corporal, ip) e xilazina (2 mg/100 g de peso corporal, ip). O tórax foi aberto e aplicado 

heparina sódica por via intracardíaca para diminuir a formação de trombos. Posteriormente, os 

animais foram perfundidos transcardiacamente com solução salina tamponada e solução 

fixadora de paraformaldeído a 1% (PFA 1%) em tampão fosfato 0,1 M (PB) em pH 7,4. Foi 

realizada a retirada do pâncreas, sendo mantido para pós-fixação na mesma solução de PFA 

1% em PB por 1 hora, e então transferido para a solução crioprotetora de sacarose a 30% em 

PB por um período de 12 horas. O pâncreas assim obtido foi dissecado e armazenado 

novamente na solução crioprotetora até o processamento. 

3.6.2 Fixação e crioproteção das ilhotas pancreáticas 

 As ilhotas isoladas foram pré-incubadas durante 30 minutos em solução de glicose a 

5,6 mM em albumina a 1% e estimuladas com palmitato a 1 mM e glicose (5,6 ou 10 mM) em 

albumina a 1% e sob a adição de 20 nM PMA durante 1 hora. Posteriormente, foram fixadas 

em solução de paraformaldeído a 1% (PFA 1%) em tampão fosfato 0,1 M (PB) com pH 7,4 

durante 30 minutos, sendo posteriormente lavadas 2 vezes com solução crioprotetora de 

sacarose a 10% em PB durante 15 minutos. 
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3.6.3 Microtomia 

Para a obtenção de cortes, os pâncreas ou as ilhotas isoladas fixadas foram incluídos 

em meio de congelamento (Triangle Biomedical Sciences, Durham, NC). As ilhotas isoladas 

foram incluídas em meio de congelamento dentro de uma forma de canudo plástico. Ambas as 

preparações foram cortadas (14 ou 12 µm de espessura, respectivamente) em criostato, 

obtendo-se cortes em lâminas gelatinizadas. As lâminas permaneceram em placa aquecida a 

37 °C, por 30 minutos. Após este período, foram mantidas a -20 °C para posterior reação de 

imunofluorescência. 

3.6.4 Imunofluorescência  

 

 As lâminas foram, primeiramente, incubadas durante 2 horas em soro normal do 

animal no qual é produzido o anticorpo secundário, em concentração de 1:20 em Triton X-100 

a 0,3% em PB, buscando reduzir a ocorrência de ligações inespecíficas. 

Os cortes foram incubados com anticorpos primários diluídos em Triton X-100 a 0,3% 

em PB, nas concentrações indicadas na Tabela 2, por, no mínimo, 12 horas. Após 3 lavagens 

(10 minutos cada) em PB, os cortes foram incubados por 2 horas com os anticorpos 

secundários (Jackson Labs, West Grove, PA) (Tabela 2) marcados com os fluoróforos 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) ou tetrametil isotiocianato de rodamina (TRITC) 

dirigidos contra a IgG dos animais onde os anticorpos primários foram produzidos. A seguir, 

os cortes foram lavados 3 vezes em PB e cobertos com o meio de montagem para 

fluorescência Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) e lamínulas. 

Os cortes foram analisados em microscópio óptico E1000 Nikon Corporation (Nikon, 

Tóquio, Japão), observando-se intensidade da imunorreatividade produzida pelos anticorpos. 

As imagens digitais foram obtidas por meio de uma câmera de vídeo acoplada ao 

microscópio, e as figuras correspondentes foram montadas com o programa Adobe 

Photoshop.  

 

3.7 Análise do conteúdo de ânion superóxido 

3.7.1 Em ilhotas pancreáticas 

 

A produção do superóxido (O2
-
) foi determinada utilizando o método de fluorescência 

com diidroetídeo (BINDOKAS et al., 2003). A Hidroetidina (EH) ou Diidroetídeo (DHE) é 
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uma sonda redox-sensível, extensamente usada para detectar a produção intracelular de ânion 

superóxido. Em estudo por HPLC foi demonstrado que a reação entre o superóxido e o DHE 

resulta na formação de um produto oxidado e este se intercala às bases de DNA, corando o 

núcleo com uma fluorescência vermelha (ZHAO et al., 2003). 

Grupos de 20 ilhotas foram pré-incubadas durante 30 minutos em 5,6 mM glicose e 

1% albumina e incubadas durante 1 hora na presença de 1% albumina em 5,6 mM ou 10 mM 

glicose e sob a adição de 1 mM de palmitato a 37 C em banho-maria sob agitação. Em 

seguida, as ilhotas foram retiradas do banho e foi adicionada a hidroetidina numa 

concentração final de 100 M, sendo incubadas por 20 minutos, a temperatura ambiente. 

Após a incubação, a solução de incubação foi retirada, as ilhotas foram lavadas em Krebs-

Henseleit e transferidas para lâminas para cultura (chamber slide system).  

A produção da fluorescência foi analisada em microscópio confocal (LSM 510 – 

Axiovert 100M – Carl Zeiss; Jena, Alemanha). Para tanto, as ilhotas foram submetidas à 

excitação com laser de argônio no comprimento de onda 488 nm, sendo a emissão capturada 

entre os comprimentos de 560 a 615 nm. A obtenção das imagens foi realizada com uma 

objetiva de 20x, sendo utilizados parâmetros idênticos entre as amostra de uma mesma 

sequência experimental. Para a quantificação da fluorescência foi feita a projeção das secções 

e utilizado o programa Image J. (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA). Os 

dados foram expressos em fluorescência pela área da ilhota pancreática analisada. 

 

3.7.2 Em linhagem INS-1E 

 

 Foram cultivadas 5 x 10
5
 células para posterior tratamento com RNAi, ou 2 x 10

6
 

células em lamínulas redondas de 40 mm de diâmetro previamente tratadas com L-poli-lisina 

para análise da produção de superóxido por microscopia confocal. Após o tratamento com 

RNAi ou 24 horas, as células foram pré-incubadas durante 30 minutos em 11,1 mM glicose e 

1% abumina e incubadas durante 1 hora na presença de 1% albumina em 2,8 mM ou 16,7 mM 

glicose e sob a adição de 1 mM de palmitato a 37 C em banho-maria sob agitação. Em 

seguida, adicionou-se hidroetidina numa concentração final de 75 M e incubou-se por 20 

minutos, a temperatura ambiente. Após incubação, a solução foi retirada e as células foram 

lavadas em Krebs-Henseleit. 
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Para análise da produção de superóxido, as lamínulas com as células aderidas foram 

avaliadas em microscópio confocal, como acima descrito. Para a quantificação da 

fluorescência foi utilizado o programa Image J. e os dados foram expressos em fluorescência 

pela área de células analisada. 

 

3.8 Análise da expressão gênica 

3.8.1 Extração de RNA 

 

Para a extração dos RNAs totais das ilhotas ou dos neutrófilos peritoneais foi utilizado 

o reagente Trizol (Invitrogen, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. O tecido 

foi inicialmente homogeneizado com o reagente Trizol até a completa solubilização. Em 

seguida, foi incubado durante 5 min a temperatura ambiente, acrescido de 0,2 mL de 

clorofórmio a cada 1 mL de Trizol, para desproteinização. O sobrenadante foi separado por 

centrifugação (12.000 g, 15min, 4 ºC), e o RNA contido na fase aquosa precipitado com 

isopropanol, lavado com etanol 75% e dissolvido em água deionizada previamente tratada 

com DEPC (dietilpirocarbonato). Os RNAs totais obtidos foram quantificados por 

espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm. A seguir, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose desnaturante a 1,2%, para análise da integridade 

do RNA. 

As amostras de RNA (cerca de 15 L) foram preparadas com tampão de amostra (63 

L de água bidestilada previamente tratada com DEPC, 81 L de formaldeído, 48 L de 

glicerol com azul de bromofenol, 48 L de MOPS 10X, 0,5 L de brometo de etídio a 10 

mg/mL), aplicadas em gel de agarose e foi iniciada a eletroforese (100 V por 60 minutos). 

Após a separação por eletroforese, a visualização das bandas foi realizada por exposição do 

gel à luz ultravioleta. 

3.8.2 RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase –Transcrição Reversa) em tempo real 

 

Cada amostra de 3 g de RNA foi submetida à reação de transcrição reversa com 

primers randômicos. A cada tubo foram adicionados 3 g do RNA total, tampão DNAse 10X 

e DNAse (1U/L). Após incubação de 25 minutos a 25 C, a DNAse foi inibida com EDTA 

(25 mM), em seguida foram adicionados primers randômicos (146 ng/ L) e os reagentes 

tampão RT 5X, DTT (100 mM) e dNTP mix (10 mM). A transcriptase reversa SuperScript III 
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foi adicionada e as amostras foram incubadas. A reação foi realizada utilizando termociclador 

Multicycler PTC-0200 (Mj Researc. Inc, Walhan, MA, USA). 

A expressão gênica foi avaliada pela PCR em tempo real utilizando o equipamento 

ROTOR GENE 6000 (Corbett Research, Mortlake, Austrália) e o SYBR GREEN (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) para quantificação fluorométrica. A expressão da HPRT (hipoxantina 

fosforibosiltransferase) foi determinada em paralelo como controle da reação. A quantificação 

relativa do valor de cada gene alvo foi analisada utilizando o método do Ct (cycle threshold) 

comparativo proposto por Livak e Schmittgen (2001). O valor do Ct é o número de ciclos 

calculado onde o sinal de fluorescência emitido está significativamente acima dos níveis 

basais. As sequências utilizadas dos pares de primers estão descritas na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Sequências de nucleotídeos dos pares de primers utilizados para análise da expressão gênica de 

GPR40, p22
PHOX

, p47
PHOX

, gp91
PHOX

, glicoquinase, pró-insulina e do gene constitutivo, HPRT. 

 

 

 

A expressão do RNA para cada gene foi normalizada pela expressão do gene 

constitutivo. Os pares de primers para amplificação do gene do GPR40, da p22
PHOX

, da 

Primer Sequência 

GPR40 sense: 5’-TCC TTT GCC ACC TGG GAC TG -3’                      

antisense: 5’-CAT TCA CGG GTA TGT TGA TGC C -3’      

p22
PHOX

 sense: 5’-GAG GTC CGC AAG AAG CCA AG-3’                      

antisense: 5’-GAA ACT CAA GCA GGA GCC ACT G-3’                      

p47
PHOX

 sense: 5’-CTT CAT TCG CCA CAT CGC -3´    

antisense: 5’-TTT CTG TAG ACC ACC TTC TCC G - 3’       

gp91
PHOX

 sense: 5’-TGC CCA GTA CCA AAG TTTGCC-3´    

antisense: 5’-GAC CCA CGA TCC ATT TCC AAG-3´    

glicoquinase sense: 5´- GTG ATG CTG GTC AAA GTG GGA G-3´ 

antisense: 5´- TAG GTC TTC GTG CCT CAC AGG G-3´ 

pró-insulina sense: 5´- CAG GTC ATT GTT CCA ACA TGG C -3´ 

antisense: 5´- ACT TCA CGA CGG GAC TTG GG -3´ 

HPRT 

 

sense: 5’-GCT GAA GAT TTG GAA AAG GTG T-3´ 

antisense: 5’-ACA GAG GGC CAC AAT GTG AT-3´ 
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p47
PHOX

, da gp91
PHOX

, da glicoquinase, da pró-insulina e do gene constitutivo HPRT foram 

desenhados a partir das sequências depositadas no Genbank. 

3.8.3 Cálculo da eficiência dos primers na RT-PCR em tempo real 

 

A partir do cDNA das amostras controle (incubação a 5,6 mM de glicose) e do cDNA 

de neutrófilos peritoneais de ratas foram realizadas as curvas de amplificação para cada par de 

primers, sendo realizadas diluições seriadas das amostras para estabelecer a eficiência de 

amplificação de cada par de primers (Tabela 3) e posterior análise dos resultados dos 

produtos amplificados segundo o método proposto por Livak e Schmittgen (LIVAK e 

SCHMITTGEN, 2001).   

 A integridade do RNA extraído foi analisada em gel de agarose e realizada a reação 

de transcrição reversa. A partir dos cDNAs amplificados obtidos, obtivemos a curva do 

logaritmo da diluição seriada da amostra de cDNA em relação ao Ct (Figura 3A, B, C, D, E, 

F, G e H). A partir dela, é feito o cálculo da eficiência de amplificação de cada par de 

primers, a qual deve ter um valor intermediário entre 1,7 e 2,3 (PFAFFL, 2001), necessário à 

avaliação final da expressão gênica segundo o método proposto por Livak e Schmittgen 

(2001). Utilizamos também uma amostra controle de neutrófilos peritoneais de ratas para 

testar o par de primers para a p47
PHOX

 (Figura 3D). 

A partir da fórmula 10 
(-1/CA)

 descrita por Pfaffl (2001), sendo CA o coeficiente 

angular da reta obtida na diluição seriada do cDNA (Figura 3), estabelecemos o grau de 

eficiência de cada par de primers e, estando dentro do limite previsto, utilizamos o método 

proposto por Livak e Schmittgen (2001) para análise comparativa da expressão gênica nas 

diferentes condições analisadas: 

 

 

 GPR40:  

CA = -3,3428 

Eficiência = 1,99 

 

 p47
PHOX 

em ilhotas pancreáticas:  

CA = -3.3504 

Eficiência = 1,99 

 

 C 
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 p47
PHOX

 em neutrófilos isolados:  

CA = -3.3385 

Eficiência = 1,99 

 

 HPRT: 

CA=-3,4835 

Eficiência = 1,93 

 

 pró-insulina: 

CA=-3,6731 

Eficiência = 1,87 

 

 glicoquinase: 

CA= -3,3124 

Eficiência = 2,00 

 

 gp91
 PHOX

: 

CA= -3,749 

Eficiência = 1,85 

 

 p22
PHOX

: 

CA=  -3,87 

Eficiência = 1,81 
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Figura 3 -   Curvas obtidas do Ct (cycle threshold) em função do logaritmo da diluição seriada do cDNA 

da amostra submetida à reação de PCR em tempo real para a avaliação da eficiência dos 

pares de primers na amplificação do cDNA do GPR40 (A); do HPRT (B); da p47
PHOX 

em 

ilhotas pancreáticas (C); da p47
PHOX 

em neutrófilos peritoneais de ratas (D); da pró-insulina 

(E); da glicoquinase (F); da gp91
PHOX  

(G) e da p22
 PHOX  

(H).  

 
 
 
 
 

 D 
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3.9 Secreção estática de insulina 

 

 Para a avaliação da secreção estática de insulina, foram utilizados grupos de cinco 

ilhotas em triplicata para cada condição experimental. As amostras foram pré-incubadas 

durante 30min em Krebs-Henseleit contendo 1% de albumina em 5,6 mM glicose e incubadas 

durante 1h em 5,6 ou 10 mM glicose em 1% de albumina, e sob a adição de 1 mM ácido 

palmítico previamente diluído em etanol, e/ou 10 μM DPI,  permanecendo em banho a 37 ºC. 

Após o período de incubação de 1 hora, 300 μL do sobrenadante foi removido e estocado a -

20 
o
C para posterior dosagem de insulina por radioimunoensaio.  

 Após 24h do cultivo da linhagem INS-1E em placa de cultivo aderente ou das 48h de 

transfecção por RNAi, as células foram submetidas a uma pré-incubação em meio RPMI sem 

glicose durante 2h a 37 ºC, em atmosfera umidificada contendo 5% CO2 de acordo com 

protocolo já estabelecido para a linhagem (MERGLEN et al., 2004). Após, foram lavadas 2 

vezes em Krebs-Henseleit sem glicose e pré-incubadas durante 30min a 37 ºC em Krebs-

Henseleit contendo 1% de albumina sem glicose. Posteriormente, foram lavadas novamente e 

incubadas durante 1h na presença de 2,8 ou 16,7 mM glicose em 1% de albumina, e sob a 

adição de 1 mM ácido palmítico, e/ou 20 μM GW9508 (agonista do GPR40) e 0,5 μM 

calphostin C (inibidor de PKC),  permanecendo em incubadora a 37 ºC. Após a incubação, 

300 μL do sobrenadante foi retirado e estocado a -20 
o
C para posterior dosagem de insulina 

por radioimunoensaio. 

As ilhotas e a linhagem celular foram posteriormente ressuspensas em 400 μL de uma 

solução de álcool ácido (52 etanol: 17 água: 1 ácido clorídrico) e rapidamente sonicadas, 

provocando o rompimento das células para dosagem do conteúdo intracelular de insulina. Os 

dados foram expressos através da normalização da secreção pelo conteúdo de insulina e são 

demonstrados em relação ao controle (amostra incubada em 5,6 mM glicose para as ilhotas e 

2,8 mM glicose para a linhagem). 

 

3.9.1 Dosagem de insulina 

 

 A determinação da quantidade de insulina secretada e do conteúdo intracelular de 

insulina foram determinados por radioimunoensaio. Para tanto, a solução reagente incluiu 

uma quantidade conhecida de anticorpo, uma quantidade conhecida do hormônio marcado 

radioativamente (insulina marcada com iodo – 
125

I, Amershan Biosciences, Inglaterra) e uma 
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quantidade desconhecida de hormônio não radioativo (amostra). Como as duas formas do 

hormônio, radioativos e não radioativos, competem por um mesmo número de sítios de 

ligação ao anticorpo, quanto mais hormônio não radioativo estiver presente, menos o 

hormônio radioativo irá se ligar. O complexo insulina-anticorpo marcado formado foi 

precipitado em polietilenoglicol (PM 6000) e dosado em contador tipo gama (PerkinElmer, 

Turku, Finlândia). Uma curva padrão foi preparada, na qual a relação ligado/livre para o 

hormônio radioativo foi plotada como função da concentração do hormônio não radioativo. A 

relação ligado/livre do hormônio radioativo é maior quanto menor concentração da insulina 

não radioativa estiver presente. A seguir, a curva padrão foi utilizada para determinar a 

concentração do hormônio em cada amostra. 

 

3.10 RNA de interferência para o GPR40 

  

 O silenciamento por RNA é conhecido como um fenômeno natural da resposta imune 

contra vírus em plantas (BAULCOMBE, 2004). Nesse processo, quando RNAs dupla fita de 

vários comprimentos são produzidos pela célula ou introduzidos nela, eles são processados 

pela endoribonuclease Dicer em pequenos RNAs dupla-fita (siRNA ou small interfering 

RNA). Esses siRNAs, por sua vez, se associam ao RNAi-inducing silencing complex (RISC) e 

direcionam a destruição do RNA mensageiro (RNAm) complementar com uma das fitas do 

siRNA. O RISC cliva o RNAm alvo no meio da região complementar. O pareamento de uma 

fita do siRNA ao RNAm alvo permite que a RNA polimerase use o RNAm alvo como 

template e o siRNA como primer, permitindo a produção de novos RNAm dupla fita, os quais 

poderão ser clivados pela Dicer, contribuindo, dessa maneira, ao pool de novos siRNAs.  

 Em nosso estudo foi utilizado o siRNA, chamado genericamente como RNA de 

interferência, para inibir a expressão proteica do GPR40 em linhagem INS-1E através de três 

sequências de RNA dupla fita de 25 pares de bases (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) a partir 

da sequência do GPR40 de rato (GeneID: 266607). O controle negativo (Invitrogen) 

compreende uma fita dupla de sequências sem qualquer homologia ao transcriptoma dos 

vertebrados. 

As sequências antisense (AS) fornecidas apresentam 25 pares de bases e estão 

apresentadas na Tabela 4: 
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AS1 5’-3’:AAGAGCAGAAUCGAGAAACUGAGUC 

5’-3’: GACUCAGUUUCUCGAUUCUGCUCUU 

AS2 5’-3’: AUUCACGGGUAUGUUGAUGCCCAGG 

5’-3’: CCUGGGCAUCAACAUACCCGUGAAU 

AS3 5’-3’: UUCCCAAGUAGCCAGUGACCAGUGG 

5’-3’: CCACUGGUCACUGGCUACUUGGGAA 

 

3.10.1 Transfecção da linhagem INS-1E com RNAi 

 

Foram cultivadas 9 x 10
5
 ou 4 x 10

5
 células em cada poço das placas para cultivo 

aderente de 6 ou 24 poços (SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht, Alemanha), respectivamente, 

as quais foram utilizadas para transfecção com RNAi após 24 horas. 

As células foram mantidas durante 7 horas a 37 °C em 1 mL de meio OPTI-MEM 

(Invitrogen) com 1,5 μL/mL Lipofectamina 2000 (Invitrogen) e 11,1 mM de glicose na 

presença de 100 nM do RNAi para o GPR40 ou do RNAi para o controle negativo, sem 

qualquer homologia ao transcriptoma dos vertebrados. Após a transfecção, foi retirado o meio 

de transfecção e adicionado o meio para cultivo celular, o qual foi mantido durante 48 horas a 

37 
o
C.  

Para verificar a efetividade da inibição do GPR40 pelo RNAi, após o período de 48h 

de incubação, as células foram lavadas em PBS e homogeneizadas em tampão de lise RIPA 

para a extração proteica. 

 

3.11 Análise da integridade de membrana da linhagem INS-1E 

 

A análise da integridade de membrana foi avaliada por citometria de fluxo. Após as 

48h de tratamento com RNAi, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspensas em 

500 μL Krebs-Henseleit. Logo após, foi adicionado 50 μL da solução de iodeto de propídeo 

(IP a 50 μg/mL in PBS) e as células foram analisadas no citômetro de fluxo FACSCalibur 

(Becton Dickinson, San Juan, California). O IP é um composto fluorescente altamente 

hidrossolúvel e que, portanto, não ultrapassa membranas intactas, não se incorporando às 

Tabela 4 - Sequências do RNAi para inibir a expressão do GPR40. 
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células viáveis. Ele se liga aos ácidos nucléicos, intercalando-se entre as bases nitrogenadas. 

A fluorescência foi mensurada utilizando o canal FL2 (fluorescência laranja-avermelhada – 

585/42 nm) e dez mil eventos foram analisados por amostra. Células fluorescentes pelo IP 

foram, então, analisadas pelo Cell Quest software (Becton Dickinson) (LIMA et al., 2002). 

 

3.12 Análise da fragmentação de DNA da linhagem INS-1E 

 

A análise da fragmentação de DNA foi avaliada por citometria de fluxo. Após as 48h 

de tratamento com RNAi, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e lavadas em 500 μL 

Krebs-Henseleit. Foram centrifugadas novamente e ressuspensas em 300 μL de solução 

hipotônica contendo 50 μg/mL IP, 0,1% citrato de sódio e 0,1% Triton X-100. Os detergentes 

presentes na solução permeabilizam as células, que prontamente incorporam o IP nos ácidos 

nucleicos. Os tubos foram mantidos protegidos da luz e incubados a temperatura ambiente por 

2h. A fragmentação de DNA foi analisada por citometria de fluxo após a reação com o IP, de 

acordo com método já estabelecido (NICOLETTI et al., 1991). A fluorescência foi avaliada e 

analisada como acima descrito. 

 

3.13 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) e 

analisados estatisticamente por análise de variância (ANOVA) de uma via em pós-teste 

Tukey-Kramer (INStat–Graph Pad Software, Inc., San Diego, CA, USA), adotando como 

limite mínimo de significância P<0,05. Em comparações entre duas amostras (controle e 

tratado) em observações pareadas foi utilizado teste T pareado com limite mínimo de 

significância P<0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Vários mecanismos estão envolvidos no controle da função e sinalização intracelular 

das células beta pelos AGLs: síntese de moléculas lipídicas sinalizadoras (NOLAN et al., 

2006); a modulação da atividade da PKC e sinalização via receptor de insulina (GRACIANO 

et al., 2009; HABER et al., 2003b; NOGUEIRA et al., 2009); a modulação da atividade de 

canais de cálcio (OLOFSSON et al., 2004b; WARNOTTE et al., 1994); a acilação de 

proteínas (CORKEY et al., 2000); e a ativação de receptores de membrana (DOSHI et al., 

2009; FUJIWARA; MAEKAWA; YADA, 2005; ITOH et al., 2003; SHAPIRO et al., 2005). 

O presente estudo investigou as vias de produção de superóxido e a sua participação na 

secreção de insulina estimulada pelo palmitato.   

As fontes de ácidos graxos das células beta são os próprios estoques intracelulares de 

triglicerídeos e fosfolipídios, além dos AGLs plasmáticos e as lipoproteínas (NOLAN et al., 

2006). Os ácidos graxos oriundos dos triglicerídeos plasmáticos acessam as células beta por 

meio da ação das lipases lipoprotéicas (PAPPAN et al., 2005).  Logo, as células beta são 

provavelmente expostas a maiores concentrações de AGLs em relação ao plasma, entretanto, 

a concentração de AGLs nas células beta não é conhecida. No plasma, as concentrações de 

AGLs variam de 0,2 a 1,7 mM, porém, 99% dos ácidos graxos ou mais estão firmemente 

ligados à albumina sérica, estando a concentração de ácidos graxos em sua forma livre em 

torno de 0,01 - 10 µM (HIRABARA et al., 2007; SPECTOR; FLETCHER; ASHBROOK, 

1971; SPECTOR e HOAK, 1975). No presente trabalho, para alcançar a concentração livre de 

ácido graxo de 10 - 100 µM nas imediações da célula beta, 1 mM palmitato foi adicionado na 

presença de 1% albumina livre de ácidos graxos. 
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4.1 Avaliação da distribuição histológica do GPR40 e da p47
PHOX

 no pâncreas endócrino 

 

Através da reação de imunofluorescência em marcação dupla, comprovamos a co-

localização do GPR40 nas células produtoras de insulina do pâncreas de ratas (Figura 4), 

como já descrito em estudos anteriores (BARTOOV-SHIFMAN et al., 2007; BRISCOE et al., 

2003; ITOH et al., 2003). Observamos que o padrão de expressão do receptor é muito 

semelhante ao da insulina, logo, provavelmente o GPR40 não seja expresso nas células alfa, 

secretoras de glucagon; delta, secretoras de somatostatina; ou PP, secretoras de polipeptídeo 

pancreático, em ilhotas de ratos.  

Porém, em recente trabalho (FLODGREN et al., 2007) foi demonstrado que ilhotas 

pancreáticas de camundongo expressam o GPR40 nas células alfa, além das células beta. Foi 

verificado que a linhagem celular de glucagonoma de hamster (In-R1-G9) responde de 

maneira dose dependente à estimulação com o ácido linoleico, através de elevação dos índices 

de hidrólise do fosfatidil-inositol, um mecanismo potencialmente ativado via GPR40, e da 

secreção de glucagon (FLODGREN et al., 2007). Também foi observado que as ilhotas de 

camundongo secretam glucagon em resposta ao ácido linoleico, um potente ativador do 

GPR40, o que foi inibido através de oligonucleotídeo antisense contra o GPR40 

(FLODGREN et al., 2007).  

Observamos também que as ilhotas pancreáticas expressam a subunidade citossólica 

p47
PHOX 

da NADPH oxidase
 
nas células beta pancreáticas (Figura 5), como já previamente 

demonstrado em estudos anteriores (OLIVEIRA et al., 2003; UCHIZONO et al., 2006). 

Porém, através da reação de imunofluorescência dupla observamos que existem algumas 

células marcadas negativamente para insulina que apresentam imunorreatividade para a 

p47
PHOX 

na periferia da ilhota pancreática. Isso é indicativo de que também células endócrinas 

não beta poderiam expressar a enzima NADPH oxidase, cuja função nesse(s) tipo(s) 

celular(es) é desconhecida. 
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Figura 4 - Imunofluorescência para o GPR40. Cortes histológicos de pâncreas de ratas, de 14 μM de 

espessura, mostrando em A e B. Controle negativo para insulina e GPR40, respectivamente, não 

havendo a reação com os anticorpos primários (GPR40 e insulina), onde as setas indicam uma ilhota 
pancreática. C. Ilhota com marcação para insulina. D. Mesma ilhota mostrada em C, com 

imunorreatividade para o GPR40. E. Sobreposição das imagens C e D. F. Ilhota marcada para 

insulina. G. Mesma ilhota de F, imunorreativa para o GPR40. H. Sobreposição das imagens F e G. 

Para A, B, C, D e E, a barra à direita embaixo representa 80 μM e para F, G e H, a barra representa 

30 μM. As imagens foram obtidas em microscópio óptico acoplado à câmera Nikon (n=3 

experimentos independentes). 
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Figura 5 - Imunofluorescência para a p47

PHOX
. Cortes histológicos de pâncreas de ratas, de 14 μM de 

espessura, mostrando A e B. Controle negativo para insulina e p47PHOX, respectivamente, não 

havendo a reação com os anticorpos primários (insulina e p47PHOX), onde as setas indicam uma 

ilhota pancreática. C. Ilhota com marcação para insulina, D. Mesma ilhota mostrada em C, marcada 

para p47PHOX. E. Sobreposição das imagens C e D, F. Ilhota marcada para insulina, G. Mesma ilhota 

de F, marcada para a p47PHOX e H. Sobreposição das imagens F e G. As setas em E e H evidenciam 

a presença de células não-beta imunorreativas para a p47PHOX na ilhota pancreática. A barra à direita 
embaixo representa 80 μM. As imagens foram obtidas em microscópio óptico acoplado à câmera 

Nikon (n=3 experimentos independentes). 
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4.2 Avaliação do conteúdo de ânion superóxido nas ilhotas pancreáticas isoladas  

4.2.1 Conteúdo de superóxido na presença de palmitato e DPI 

Observamos que a adição de 1 mM palmitato em 1% de albumina ao meio de 

incubação em 5,6 mM glicose induziu aumento de 54% no conteúdo de superóxido em ilhotas 

incubadas durante 1 hora. Esse aumento é potencialmente inibido pelo DPI (difenileno-

iodônio, inibidor da NADP(P)H oxidase), sendo capaz de reduzir o conteúdo de superóxido 

em 69% em 5,6 mM glicose na presença do ácido graxo (Figura 6A e ANEXO A). O mesmo 

foi observado em 10 mM de glicose (Figura 6B e ANEXO A), cuja adição do palmitato 

induziu aumento de 33% no conteúdo de superóxido, o qual fora inibido em 61% pelo DPI. Já 

havia sido descrito que o aumento da concentração de glicose bem como a adição do ácido 

palmítico produz, agudamente, elevação no conteúdo de superóxido em ilhotas pancreáticas, 

como também que tal aumento é oriundo da ativação da NADPH oxidase, visto que fora 

inibido pelo DPI e por oligonucleotídeo antisense contra a subunidade p47
PHOX

 da enzima 

(MORGAN et al., 2007; MORGAN et al., 2009).  

A produção de superóxido tem sido correlacionada à secreção de insulina estimulada 

pela glicose, embora haja grande especulação quanto à origem dessa espécie reativa. Foi 

demonstrado que a glicose e as sulfoniluréias estimulam a produção de EROs em linhagem de 

células beta (MIN6), através da  ativação do complexo NADPH oxidase (TSUBOUCHI et al., 

2005), visto que tal efeito fora bloqueado pelo inibidor DPI e pelo inibidor da PKC 

(calphostin C). Tal dado reforça a importância da NADPH oxidase como fonte catalisadora de 

EROs na ilhota pancreática estimulada por glicose. Já o trabalho de Leloup e colaboradores 

destaca o aumento da produção de EROs em ilhotas pancreáticas estimuladas por altas 

concentrações de glicose, o que estaria diretamente relacionado à secreção de insulina, visto 

que o uso de antioxidantes inibiu o estímulo secretório (LELOUP et al., 2009).  

Observamos que na presença do ácido graxo há um acréscimo no conteúdo de ânions 

superóxido (Figura 6), demostrando que este pode ser um elemento sinalizador contribuinte à 

secreção de insulina, mas não determinante.  
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Figura 6 - Efeito do palmitato em 5,6 (A) e 10 (B) mM glicose no conteúdo de superóxido em ilhotas 

pancreáticas isoladas de ratas. O conteúdo de superóxido das ilhotas incubadas em 5,6 e 10 mM 

glicose e sob a adição de 1 mM palmitato (Palm) na presença ou ausência de 10 µM DPI durante 1 

hora foi determinado pelo método da oxidação da diidroetidina (n=6). A intensidade de 
fluorescência das ilhotas foi analisada por microscopia confocal. Os resultados são expressos em 

média ± EP da fluorescência média por área das ilhotas. As condições na presença de DPI são 

comparadas, respectivamente, àquelas na ausência do inibidor. *P<0,05, **P<0,01 e *** P<0,001. 
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Nesse sentido, o palmitato agudamente aumenta a secreção de insulina na presença de 

altas concentrações de glicose (CARPINELLI et al., 2002; WARNOTTE et al., 1994). Porém, 

quando as ilhotas pancreáticas são incubadas na presença de concentração basal de glicose, o 

efeito do palmitato é controverso, tendo sido demonstrado aumento (WREDE et al., 2007), 

decréscimo (CARPINELLI et al., 2002) ou nenhuma alteração (REMIZOV et al., 2003; 

WARNOTTE et al., 1994) (Figura 11) na secreção de insulina induzida pela glicose. 

Já foi demonstrado que a insulina, por si, estimula a produção de superóxido mediada 

pela NADPH oxidase em fibroblastos, células musculares lisas, adipócitos e monócitos 

(CEOLOTTO et al., 2004; FURUKAWA et al., 2004; SAN JOSE et al., 2009; ZHUANG et 

al., 2004). Porém, observamos que em 5,6 mM glicose sob a adição do ácido graxo existe tal 

aumento na produção de superóxido, sem estar relacionado ao aumento da função secretória 

da ilhota pancreática. É importante ressaltar que em 5,6 mM glicose existe uma redução da 

oxidação de glicose na presença do ácido palmítico, provavelmente devido a uma redução do 

fluxo de substratos através do ciclo de Krebs. Todavia, ocorre um aumento da oxidação do 

palmitato e também da sua incorporação em frações lipídicas, principalmente fosfolipídios e 

triacilgliceróis em ilhotas pancreáticas (CARPINELLI et al., 2002). 

Tal aumento de oxidação do ácido graxo é um elemento desencadeador da produção 

de superóxido, visto que a beta-oxidação é uma importante fonte produtora de EROs. A beta-

oxidação dos ácidos graxos (acil-CoAs) induz o transporte reverso de elétrons na cadeia 

mitocondrial, aumentando assim, a produção de superóxido associada ao complexo I 

mitocondrial. Nesse processo, ocorre a transferência de elétrons oriundos da oxidação dos 

ácidos graxos, através da acil-CoA desidrogenase para coenzima Q e dela, para a 

flavoproteína do complexo I da cadeia respiratória (SCHONFELD e WOJTCZAK, 2008). 

Além disso, ao se incorporarem na membrana interna mitocondrial, os AGLs alteram a sua 

fluidez, aumentando a probabilidade de vazamento de elétrons e sua reação com o oxigênio 

molecular (SCHONFELD e WOJTCZAK, 2008).  

O palmitato já foi descrito como indutor da produção de EROS em células endoteliais, 

em células musculares aórticas, (INOGUCHI et al., 2000), em células musculares esqueléticas 

(LAMBERTUCCI et al., 2008) e em adipócitos (MULLER et al., 2008) em um processo 

também dependente da NADPH oxidase. Em trabalho desenvolvido por Lambertucci e 

colaboradores (2008) foi verificado que a produção de superóxido por células musculares 

esqueléticas induzida pelo palmitato após 1 hora de incubação é reduzida pela adição de 

etomoxir (inibidor da CPT-I) e de bromo-palmitato (análogo não metabolizável do palmitato), 
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demonstrando a importância da oxidação dos ácidos graxos como fonte geradora de 

superóxido (LAMBERTUCCI et al., 2008).  

Em nosso estudo, ao utilizarmos o inibidor irreversível da CPT-I, o etomoxir, 

observamos que o conteúdo de superóxido é reduzido na presença de 5,6 mM glicose e do 

ácido palmítico (Figura 7A), e não se apresenta alterado em 10 mM glicose com o ácido 

graxo (Figura 7B). Tal resultado evidencia a importância da beta-oxidação como fonte 

geradora de radicais superóxido em situações de concentrações basais de glicose, quando é 

poupada a oxidação da glicose (CARPINELLI et al., 2002; HELLEMANS et al., 2007).  

Já em concentrações elevadas de glicose, tal participação não é evidente, visto que 

pouco ácido graxo é oxidado, sendo preponderante a oxidação da glicose (CARPINELLI et 

al., 2002; HELLEMANS et al., 2007). No estudo de Lehtihet e colaboradores foi demonstrado 

que em condição de baixa concentração de glicose (3 mM), 50 μM de etomoxir é capaz de 

reduzir em 70% a oxidação do palmitato em ilhotas pancreáticas de rato (LEHTIHET et al., 

2003). Tendo sido utilizada a mesma concentração do inibidor em nossos experimentos, 

evidenciamos que o efetivo bloqueio à oxidação do ácido graxo é capaz de inibir a produção 

de radicais superóxido.  

 Ao compararmos o conteúdo de superóxido em ilhotas incubadas com palmitato 

durante 1 hora em 5,6 e 10 mM glicose (Figura 8), observamos que a produção desse radical 

livre é superior em 5,6 mM glicose, o que pode evidenciar, dentre outros fatores, a 

participação da beta-oxidação como fonte de radicais superóxido em concentrações de glicose 

não estimulatórias da secreção de insulina. Tal evidência também pode advir da ativação das 

defesas antioxidantes em alta glicose, dismutando o superóxido em peróxido de hidrogênio 

através da superóxido dismutase (SOD), mantendo o balanço redox celular e prevenindo os 

efeitos tóxicos das espécies radicalares. Já foi verificado que a atividade da Cu/Zn-SOD ou 

SOD-1, enzima encontrada no citossol, aumenta com a concentração de glicose e que tal 

potencialização está fortemente correlacionada ao aumento da secreção de insulina 

(OLIVEIRA; CURI; CARPINELLI, 1999). Portanto, a ativação da Cu/Zn-SOD por 

concentrações estimulatórias de glicose pode prevenir maiores acréscimos na concentração de 

superóxido celular, o que justificaria a redução no conteúdo de superóxido na presença do 

palmitato em alta glicose em relação ao palmitato em baixa glicose.  
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Figura 7 -   Efeito de 50 μM etomoxir (Eto) na produção de superóxido induzida por palmitato em 5,6 e 10 

mM glicose. O conteúdo de superóxido das ilhotas pré-incubadas durante 1 hora em 5,6 mM 

glicose, na presença ou ausência de 50 μM etomoxir e incubadas em 5,6 (A) ou 10 (B) mM glicose 
na presença de 1 mM palmitato e sob a adição de 50 μM etomoxir durante 1 hora foi determinado 

pelo método da oxidação da diidroetidina (n=5 e 8). A intensidade de fluorescência das ilhotas foi 

analisada por microscopia confocal. Os resultados são expressos em média ± EP da fluorescência 

média por área das ilhotas.  **P<0,01. 
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Figura 8 -   Efeito do palmitato em 5,6 e 10 mM glicose no conteúdo de superóxido em ilhotas pancreáticas 

isoladas de ratas. O conteúdo de superóxido das ilhotas incubadas em 5,6 ou 10 mM glicose e sob a 

adição de 1 mM palmitato (Palm) durante 1 hora foi determinado pelo método da oxidação da 
diidroetidina (n=10). A intensidade de fluorescência das ilhotas foi analisada por microscopia 

confocal. Os resultados são expressos em média ± EP da fluorescência média por área das ilhotas.  

*P<0,05. 
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  Pi et al. (2007) demonstraram que a glicose aumenta o conteúdo intracelular de 

peróxido de hidrogênio não oriundo da função mitocondrial, e que a secreção de insulina pode 

ser estimulada pela adição do peróxido de hidrogênio ou dietil maleato, o qual aumenta o 

conteúdo intracelular dessa espécie reativa (PI et al., 2007). Eles também verificaram que a 

administração dos antioxidantes catalase e N-acetil-cisteína reduziu o acúmulo de peróxido de 

hidrogênio e a secreção de insulina induzidos pela glicose. Estudo realizado em ilhotas 

pancreáticas de ratos evidenciou que essa mesma espécie reativa produz uma rápida e 

transiente elevação do conteúdo intracelular de cálcio acompanhado de aumento na secreção 

de insulina em concentrações de glicose não-estimulatórias da secreção insulínica (JANJIC et 

al., 1999; MAECHLER; JORNOT; WOLLHEIM, 1999). 

 

Já a exposição aguda de ilhotas isoladas à xantina oxidase/hipoxantina, conhecido 

sistema gerador de radicais superóxido, produziu elevação aguda da secreção de insulina 

(EBELT et al., 2000). Tais evidências colaboram para a caracterização do superóxido como 

participante da amplificação da resposta insulínica, visto que existe uma dependência da 

presença do cálcio extracelular para as EROs estimularem a secreção de insulina (PI et al., 

2007).  

Outro exemplo da função sinalizadora celular das EROs foi demonstrado em 

adipócitos diferenciados (3T3-L1), onde a produção de peróxido de hidrogênio dependente da 

ativação da NADPH oxidase pelo estímulo insulínico está associada à potencialização da ação 

da insulina através da inibição da PTP-1B (GOLDSTEIN; MAHADEV; WU, 2005; 

GOLDSTEIN et al., 2005). A PTP-1B é uma fosfatase que regula negativamente a ação da 

insulina através da inibição da fosforilação do IR (receptor de insulina) e dos IRSs (substratos 

do receptor de insulina). O domínio catalítico cisteína da fosfatase, ao ser oxidado pelo 

peróxido de hidrogênio, bloqueia a atividade enzimática da PTP-1B e, portanto, é 

potencializada a ação da insulina (MAHADEV et al., 2001a; MAHADEV et al., 2001b). 

 

4.2.2 Conteúdo de superóxido na presença de palmitato e calphostin C  

 

Buscando avaliar a participação das PKCs na produção de superóxido induzida pelo 

palmitato, utilizamos o calphostin C, um inibidor da PKC que impede a ligação do DAG à 

PKC. Através desse mecanismo, ele inibe todas as isoformas convencionais (dependentes da 

ativação por DAG e cálcio) e as isoformas novas (dependentes da ativação via DAG) de PKC. 
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Observamos que 1 μM calphostin C inibiu em cerca de 40% a produção de superóxido em 5,6 

e 10 mM de glicose na presença do ácido palmítico (Figura 9). Isso reforça a participação 

dessa via na produção de superóxido. Além disso, a incubação de calphostin C a 1 µM causou 

marcante redução do efeito agudo do palmitato na secreção de insulina de ilhotas pancreáticas 

na presença de 16,7 mM glicose (THAMS e CAPITO, 2001), destacando a importância das 

PKCs novas e convencionais na potencialização da secreção de insulina estimulada por ácidos 

graxos. 

Estudos demonstram que a inibição da PKC pelo GF109203X (bisindoilmaleimide), 

ou por calphostin C, reduz a produção de EROs em ilhotas pancreáticas de rato estimuladas 

por glicose (MORGAN et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2003) e em linhagem de células beta 

(MIN6) estimulada por sulfoniluréias (SAWADA et al., 2008). 

Vários estudos têm evidenciado a importância de PKCs convencionais e novas (α e δ, 

respectivamente) na ativação da p47
PHOX 

em linhagem celular de fibroblastos humanos e em 

macrófagos (HIGAI et al., 2008; IACCIO et al., 2007), o que também nos sugere o seu 

provável envolvimento também no tecido pancreático endócrino, haja visto os resultados no 

conteúdo de superóxido (Figura 9), como também que os ácidos graxos são conhecidos 

ativadores dessas isoformas de PKC (HABER et al., 2003b). 

Nesse contexto, a geração de cálcio e DAG, como decorrentes da estimulação pelo 

ácido graxo em ilhotas pancreáticas, leva ao ancoramento da PKC à membrana, à liberação do 

pseudosubstrato da cavidade de ligação do substrato, permitindo que a enzima fosforile outras 

proteínas; estando, dessa maneira, em sua forma ativa (NEWTON, 2003). A serina treonina 

quinase PKC é o principal regulador da NADPH oxidase em leucócitos, onde induz a ativação 

dependente de fosforilação dos componentes citossólicos da oxidase. Portanto, a ativação das 

PKCs pelo palmitato pode ocorrer através da ativação dos CCDV ou da formação de LC-

CoAs que, ao conjugarem-se ao glicerol-fosfato, geram DAG, como ocorre em alta glicose; 

ou através da ativação do receptor GPR40, seja em alta ou baixa glicose, que através da 

ativação de uma proteína G αq culmina na ativação das PKCs. Ao inibirmos a PKC, 

estaríamos retirando um importante mecanismo regulador da NADPH oxidase, reduzindo, 

dessa maneira, a produção de superóxido por ela induzida. 

 



63 

 

 

 

Figura 9 -   Efeito do inibidor da PKC no conteúdo de superóxido induzido pelo palmitato em 5,6 e 10 mM 
glicose. O conteúdo de superóxido das ilhotas pré-incubadas durante 30 minutos em 5,6 mM 

glicose, na presença ou ausência de 1 μM calphostin C (Calp) e incubadas em 5,6 (A) ou 10 (B) mM 

glicose na presença de 1 mM palmitato e sob a adição de 1 μM calphostin C (Calp) durante 1 hora 

foi determinado pelo método da oxidação da diidroetidina (n=8). A intensidade de fluorescência das 

ilhotas foi analisada por microscopia confocal. Os resultados são expressos em média ± EP da 

fluorescência média por área das ilhotas. ***P<0,001. 
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4.2.3 Conteúdo de superóxido na presença de SOD 

 

Com o intuito de confirmar a mensuração de superóxido pelos experimentos acima 

descritos, realizamos a incubação das ilhotas na presença de 100 U/mL superóxido-dismutase 

conjugada ao polietilenoglicol (PEG-SOD), cuja conjugação confere facilitação à entrada da 

enzima no interior de célula e diminui a sua sensibilidade à proteólise (BECKMAN et al., 

1988b, a). Dessa maneira, torna-se capaz de catalisar a conversão intracelular do superóxido 

em peróxido de hidrogênio. 

A Figura 10 apresenta a redução em cerca de 60 % no conteúdo de superóxido em 

ilhotas incubadas em 5,6 e 10 mM glicose na presença do palmitato, confirmando a 

especificidade do método da oxidação da diidroetidina para detecção do conteúdo intracelular 

de superóxido em nossos modelos de incubação. 
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Figura 10 - Efeito da superóxido-dismutase conjugada ao polietilenoglicol (PEG-SOD) no conteúdo de 

superóxido induzido por palmitato em 5,6 e 10 mM glicose. O conteúdo de superóxido das 

ilhotas pré-incubadas durante 1 hora em 5,6 mM glicose, na presença ou ausência de PEG-SOD 

(100 U/mL) e incubadas em 5,6 (A) ou 10 (B) mM glicose na presença de 1 mM palmitato e sob a 

adição de 100 U/mL PEG-SOD durante 1 hora foi determinado pelo método da oxidação da 

diidroetidina (n=5). A intensidade de fluorescência das ilhotas foi analisada utilizando microscopia 

confocal. Os resultados são expressos em média ± EP da fluorescência média por área das ilhotas. 

***P<0,001. 
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4.3 Avaliação da secreção estática de insulina 

 

Na secreção estática de insulina, observamos a esperada estimulação da secreção 

induzida pelo palmitato em 10 mM glicose (Figura 11), como demonstrado nas exposições 

agudas de ilhotas pancreáticas ao ácido graxo na presença de altas concentrações de glicose 

(CARPINELLI et al., 2002; WARNOTTE et al., 1994). Porém, não foi observada alteração na 

secreção de insulina na presença do palmitato em 5,6 mM glicose, como também já relatado 

por vários autores (REMIZOV et al., 2003; WARNOTTE et al., 1994), já que seria necessária 

a estimulação dos CCDV, os quais somente são induzidos por concentrações acima de 8,3 

mM glicose (LEBRUN; MALAISSE; HERCHUELZ, 1983). 

A potencialização da secreção de insulina induzida pelo palmitato em 10 mM glicose 

foi abolida pela incubação com o inibidor DPI (Figura 11). Isto está de acordo com a 

demonstração de que a inibição da NADPH oxidase com oligonucleotídeo antisense para a 

subunidade p47
PHOX

 inibiu a secreção de insulina estimulada por 16,7 mM glicose, bem como 

o DPI foi capaz de reduzir a resposta de cálcio intracelular à glicose (MORGAN et al., 2009). 

Imoto et al. (2008) na tentativa de elucidar a ação do DPI na redução do processo secretório, 

testaram os efeitos do fármaco sobre a secreção de insulina estimulada por glicose e outros 

secretagogos, bem como no cálcio intracelular das células beta pancreáticas. Foi verificado 

que a ação do DPI está relacionada a uma alteração na sinalização do cálcio, sugerindo a 

participação da NADPH oxidase na sinalização deste íon nas células beta (IMOTO et al., 

2008; MORGAN et al., 2009). Portanto, também o palmitato, ao modular a atividade da 

enzima, estimularia o processo de secreção de insulina.  

Porém, o DPI tem sido demonstrado como um inibidor não específico, já que agiria 

também no complexo I da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial (RAGAN e 

BLOXHAM, 1977). Tais ações inibitórias advêm da remoção de um elétron de flavoproteínas 

e a formação de radicais fenil, que inibem os sítios catalíticos das enzimas (O'DONNELL; 

SMITH; JONES, 1994). Entretanto, estudos anteriores demonstraram que os efeitos da 

incubação de ilhotas pancreáticas com o DPI são similares aos da inibição da expressão da 

p47
PHOX

 utilizando-se oligonucleotídeo antisense, levando à redução do conteúdo de 

superóxido e peróxido de hidrogênio, redução da secreção de insulina induzida pela glicose e 

oxidação da glicose (MORGAN et al., 2007; MORGAN et al., 2009).  
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Figura 11 - Secreção de insulina em 5,6 e 10 mM glicose na presença de palmitato e DPI. As ilhotas foram 

pré-incubadas durante 30 minutos em 5,6 mM glicose e incubadas em 5,6 ou 10 mM glicose, na 

presença ou ausência de 1 mM palmitato (Palm) e 10 µM DPI, durante 1 hora (n=8). A secreção de 
insulina em cada pool de cinco ilhotas foi normalizada pelo conteúdo de insulina e expressa como 

porcentagem em relação ao controle (5,6 mM glicose). Os resultados são expressos em média ± EP 

de 5 ilhotas em relação ao controle a 5,6 mM glicose.  **P<0,01, ***P<0,001 em relação a 5,6 mM 

glicose. As condições na presença de DPI são comparadas às respectivas condições na ausência do 

inibidor. UA: unidade arbitrária. 
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Também, a supressão pelo DPI da secreção de insulina estimulada pelo TPA (12-O-

tetradecanoylphorbol-13-acetate, ativador da PKC) (IMOTO et al., 2008) reforça a hipótese 

de que aumentos no conteúdo de DAG por diferentes estímulos ativam a PKC e, por 

consequência, a NADPH oxidase. 

Já foi demonstrado que a endotelina aumenta a produção de superóxido em vasos 

sanguíneos e em cardiomiócitos através da sinalização via receptor ETA (receptor associado à 

proteína G αq) e pela indução da NADPH oxidase  (LI et al., 2003; ZENG et al., 2008). A 

produção de superóxido derivada da estimulação do complexo NADPH oxidase mostrou-se 

essencial à ativação dos canais de cálcio do tipo L (CCDV) em cardiomiócitos (ZENG et al., 

2008) o que poderia advir do controle redox dos dez resíduos de cisteína presentes no poro 

desse tipo de canal (MIKAMI et al., 1989). De maneira análoga, a ativação do GPR40 em 

ilhotas pancreáticas pelo palmitato poderia estimular a atividade da NADPH oxidase, bem 

como a outras fontes de radicais superóxido, aumentando a concentração intracelular de cálcio 

por alteração da atividade dos CCDV, assim modulando o processo secretório. Foi 

demonstrado que o palmitato é capaz de aumentar a entrada de cálcio através do CCDV em 

ilhotas pancreáticas na presença de altas concentrações de glicose (OLOFSSON et al., 2004b), 

o que poderia resultar de uma possível regulação redox desse tipo de canal. Logo, seria 

necessária a pré-ativação desses canais por elevadas concentrações de glicose, para o ácido 

graxo induzir a potencialização do influxo de cálcio. 

 Uma constatação da sinalização redox controlando a secreção de insulina é 

demonstrada no trabalho de Ivarsson e colaboradores, onde é demonstrado que o aumento da 

relação NADPH/ NADP
+
, também produzida pelo estímulo da glicose, controla o processo de 

exocitose insulínica. O aumento do NADPH é capaz de modular duas importantes enzimas 

aceptoras do elétron do NADPH, a glutarredoxina e a tiorredoxina, sendo que a primeira 

estimularia os efeitos do NADPH na exocitose de grânulos, enquanto a segunda seria 

responsável pelo efeito inibitório (IVARSSON et al., 2005). 

 

4.4 Avaliação da translocação da p47
PHOX

 para a membrana plasmática em ilhotas 

pancreáticas  

 

Um dos métodos para avaliar a atividade da NADPH oxidase consiste na verificação 

da migração da subunidade citossólica p47
PHOX

 para as membranas celulares, ativando o 

complexo enzimático. A p47
PHOX 

leucocitária torna-se extensivamente fosforilada quando a 



69 

 

 

oxidase é ativada (ANDREWS e BABIOR, 1984; HAYAKAWA et al., 1986; HEYWORTH e 

BADWEY, 1990; KLEINBERG; MALECH; ROTROSEN, 1990; OKAMURA et al., 1988; 

STEINBECK; HEGG; KARNOVSKY, 1991), porém existem sítios específicos em serina que 

devem ser fosforilados para que ocorra a ativação da enzima. A p47
PHOX 

leucocitária deve, 

inicialmente, 1) fosforilar-se nos sítios Ser 359 e/ou Ser 370, 2A) haveria a translocação da 

subunidade p47
PHOX

 parcialmente fosforilada para a membrana, onde 2B) a fosforilação dos 

sítios Ser 303 ou Ser 304 completaria o processo de ativação da p47
PHOX

. A ordem dos passos 

2A e 2B poderia também ocorrer inversamente durante a ativação da enzima (JOHNSON et 

al., 1998).  

Podemos observar pela Figura 12, que tanto em 10 mM glicose, quanto a adição do 

ácido graxo (palmitato a 1 mM em 1% albumina) em baixa (5,6 mM) ou alta glicose (10 mM) 

após 1 hora de incubação induziu uma potencialização da migração da subunidade p47
PHOX 

para a periferia das células da ilhota pancreática. Observamos que tais estímulos 

proporcionaram uma maior delimitação dos limites celulares em relação ao controle (5,6 mM 

glicose), tornando-se mais evidentes os contornos celulares, semelhante ao induzido pelo 

PMA (phorbol myristate acetate - ativador da PKC) na presença de 10 mM glicose. O PMA, 

ao ativar a PKC, é capaz de ativar o complexo NADPH oxidase através de fosforilação da 

p47
PHOX

, aumentando a atividade da enzima e o conteúdo de EROs na ilhota pancreática 

(OLIVEIRA et al., 2003). 

Não podemos descartar a hipótese de que tais observações também sejam resultantes 

do aumento do conteúdo proteico da subunidade p47
PHOX

, visto que o estudo de Morgan et al. 

(2007) verificou que a incubação aguda de ilhotas pancreáticas isoladas em altas 

concentrações de glicose (11,1 e 16,7 mM) ou em concentrações basais (5,6 mM) na presença 

do palmitato induz aumento do conteúdo proteico da p47
PHOX 

em relação à glicose basal; 

como também confirmado no presente estudo (Figura 13E). Portanto, nossos dados atuais 

demonstram que a intensificação da immunorreatividade da p47
PHOX 

nos contornos celulares 

da ilhota pancreática são indícios de uma maior ativação e até mesmo de uma maior expressão 

do complexo enzimático. Tais observações colaboram com os dados anteriormente descritos, 

onde a presença do ácido graxo produz um aumento no conteúdo de radicais superóxido em 

ilhotas pancreáticas isoladas, o que seria dependente da ativação do complexo NADPH 

oxidase. 
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Figura 12 - Avaliação da translocação da subunidade p47
PHOX 

por imunofluorescência. Cortes de 12 μM de 

ilhotas pancreáticas isoladas de ratas submetidas à pré-incubação de 30 minutos em 5,6 mM glicose 

e 1 hora de incubação em 5,6 mM glicose (5,6), 5,6 mM glicose e 1 mM Palmitato (5,6+Palm), 10 
mM glicose (10), 10 mM glicose e 1 mM Palmitato (10+Palm), 10 mM glicose e 20 nM PMA 

(10+PMA) (n=4). O controle negativo compreende a incubação dos cortes na ausência do anticorpo 

contra a p47PHOX. As setas indicam regiões com evidenciada translocação da proteína para os limites 

celulares. 
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Em células fagocitárias, a gp91
PHOX

 localiza-se tanto intracelularmente quanto na 

membrana plasmática associada à p22
PHOX 

 (BORREGAARD et al., 1983). Em neutrófilos em 

estado não-ativado, a gp91
PHOX 

localiza-se em grânulos intracelulares e, sob estimulação, 

ocorre a translocação da NOX2 na superfície assim que os grânulos se fundem com as 

membranas de fagossomos ou plasmática (BORREGAARD et al., 1983). Entretanto, foi 

demonstrado que a NOX2 pode ser ativada dentro dos grânulos, sem ser necessária tal fusão 

em membranas, culminando em importante produção intracelular de superóxido, responsável 

pela sinalização intracelular (VAISSIERE; LE CABEC; MARIDONNEAU-PARINI, 1999). 

Portanto, apesar da migração do complexo enzimático na membrana celular representar 

importante forma de ativação do seu sítio catalítico, a ativação do complexo poderia ocorrer 

de maneira também relevante em sítios intracelulares nas células beta, o que impediria uma 

mais nítida diferenciação da p47
PHOX 

translocada entre as condições com e sem palmitato em 

alta glicose (10 mM), apesar de havermos detectado diferença na produção de superóxido 

intracelular nessas situações (Figura 6B).   

 

4.5 Avaliação da expressão proteica e gênica do GPR40  

 

Após 1 hora de incubação, não foi observada alteração na expressão proteica do 

GPR40 em ilhotas pancreáticas (Figura 13A). Este é um período relativamente curto para a 

ocorrência de nova síntese proteica e, provavelmente, as vias de degradação proteicas não 

estariam sendo moduladas pela adição do ácido graxo, já que a expressão do GPR40 

permanece constante agudamente. 

 A incubação das ilhotas isoladas durante uma hora na presença de glicose elevada (10 

mM) e sob a adição do ácido graxo aumentou a expressão gênica do GPR40, sem haver 

alteração em 5,6 mM glicose (Figura 14A). Isso pode sugerir que o controle transcricional do 

GPR40 é dependente de elevadas concentrações de insulina e da presença do ácido graxo, 

como ocorre em 10 mM de glicose na presença do palmitato. Portanto, o ácido palmítico 

juntamente à glicose ou alta concentração de insulina podem modular positivamente a 

expressão gênica do receptor, a curto prazo. 

Entretanto, foi demonstrado que a exposição de ilhotas humanas provindas de 

pacientes normais e diabéticos tipo 2 aos ácidos graxos palmitato e oleato durante 24h causou 

redução da expressão gênica do GPR40 nas ilhotas dos diabéticos, bem como causou redução 

da secreção de insulina estimulada pela glicose em relação aos indivíduos controle (DEL 
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GUERRA et al., 2010). Isso demonstra que a exposição aguda ao ácido graxo pode aumentar 

sua expressão gênica, porém, cronicamente o efeito é inverso. Tal evidência pode relacionar o 

desenvolvimento do diabetes tipo 2, onde coexistem altas concentrações séricas de ácidos 

graxos, glicose e a hiperinsulinemia, com a falha na sinalização intracelular mediada pelo 

GPR40. 

 Já foi demonstrado que a incubação de células beta apenas com glicose elevada por 

até 24 horas não modula a expressão do GPR40, bem como não há alteração da expressão do 

receptor sob o estímulo de diferentes concentrações de glicose (PAN et al., 2009). Isso 

reafirma a importância do ácido graxo como elemento modulador da expressão do receptor. 

 

4.6 Avaliação da expressão, fosforilação e translocação da PKC 

 

Sendo a atividade do complexo NADPH oxidase, como mostrado em trabalhos 

anteriores (INOGUCHI et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2003), inibida pelo bisindoilmaleimide 

e sendo este um inibidor de PKCs convencionais e PKCs novas, procuramos investigar a 

fosforilação, o conteúdo e a translocação das PKCs convencionais α e βII.  

A fosforilação da PKC constitui-se um processo constitutivo, necessário à maturação 

da enzima. A PKC recém sintetizada associa-se à membrana em uma conformação aberta, 

onde o pseudosubstrato é liberado da cavidade de ligação do substrato, o que possibilita a 

exposição da extremidade C-terminal da enzima, permitindo a ligação da PDK-1 

(Phosphoinositide-dependent kinase-1). A PDK-1 fosforila a região de ativação da PKC e é 

liberada, possibilitando a autofosforilação da PKC por um mecanismo intramolecular. A 

primeira autofosforilação da PKC ocorre no sítio Thr-641 para a PKCII, sendo isto 

fundamental à atividade catalítica desta isoforma (KERANEN; DUTIL; NEWTON, 1995). A 

fosforilação no mesmo sítio na PKC (Thr 638) não é requerida para a sua atividade 

catalítica, mas é importante para a duração da ativação e a taxa de desfosforilação da enzima 

(BORNANCIN e PARKER, 1996). A enzima fosforilada é liberada no citossol, onde é 

mantida em uma conformação inativa pela ligação ao pseudosubstrato. Nessa conformação 

inativa, a PKC é rapidamente desfosforilada, podendo ser refosforilada por outras proteínas, 

como as chaperonas, adentrando novamente o pool de enzimas competentes para serem 

ativadas (NEWTON, 2003). 
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Figura 13 - Expressão proteica do GPR40, conteúdo e fosforilação da PKC e expressão das subunidades 

gp91
PHOX

 e p47
PHOX

 da NADPH oxidase.
 Avaliação da expressão do GPR40 (A), da PKC (B), da 

fosforilação em treonina das PKC α e β II (C) e da expressão das subunidades gp91PHOX (D) e 

p47PHOX (E) da NADPH oxidase em ilhotas pancreáticas isoladas de ratas submetidas à incubação de 

1 hora em 5,6 mM glicose (5,6), 5,6 mM glicose e 1 mM Palmitato (5,6+Palm), 10 mM glicose 

(10), 10 mM glicose e 1 mM Palmitato (10+Palm) (n= 4 a 8). *P<0,05. 
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Figura 14- Expressão gênica do GPR40, pró-insulina, glicoquinase e NADPH oxidase.
 Avaliação da 

expressão gênica do GPR40 (A), pró-insulina (B), glicoquinase (C) e das subunidades p22PHOX (D), 

gp91PHOX (E) e p47PHOX (F) por RT-PCR em tempo real em relação ao gene constitutivo HPRT em 

ilhotas pancreáticas isoladas de ratas submetidas à incubação de 1 hora em 5,6 mM glicose (5,6), 

5,6 mM glicose e 1 mM Palmitato (5,6+Palm), 10 mM glicose (10), 10 mM glicose e 1 mM 

Palmitato (10+Palm) (n= 6 a 8). *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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Nossos resultados mostram que a expressão da PKC não se encontra alterada pelo 

estímulo do palmitato em uma hora de incubação (Figura 13B). Nesse caso, utilizamos um 

anticorpo que não distingue as diferentes isoformas de PKC, dado que já foram identificadas 

muitas isoformas responsáveis pela ativação do complexo NADPH oxidase em vários tecidos. 

A fosforilação das isoformas α/β II da PKC (Thr 638/641) não é alterada durante uma hora de 

incubação sob as diferentes concentrações de glicose e sob a adição do ácido graxo (Figura 

13C), o que indica que o processo de maturação da enzima não é alterado agudamente por tais 

estímulos. Porém, ao avaliarmos a distribuição das PKCs α e β por imunofluorescência, 

observamos que a adição do ácido graxo está aumentando o seu teor de migração para a 

periferia celular em relação a 5,6 mM glicose. A incubação em alta glicose sozinha (10 mM) 

produziu uma potente evidenciação das membranas plasmáticas celulares (Figura 15). 

A translocação para a membrana plasmática das PKC α e βII induzida agudamente 

pela glicose já foi descrita em trabalhos anteriores (GANESAN et al., 1992; WARWAR et al., 

2006; YEDOVITZKY et al., 1997; ZHANG et al., 2004), cuja inibição estaria associada à 

atenuação da estimulação da secreção de insulina induzida pela glicose (YEDOVITZKY et 

al., 1997). Nossos resultados atuais colaboram com tais evidências e acrescentam que o ácido 

graxo também pode induzir tal translocação, o que pode representar um elemento contribuinte 

à produção citossólica de superóxido induzida pela NADPH oxidase (Figuras 6 e 9).  

A glicose é um importante ativador da PKC ao induzir um marcante aumento da 

malonil-CoA, a qual inibe a atividade da CPT-I e, portanto, a oxidação dos ácidos graxos 

intracelulares. Consequentemente, a LC-CoA acumula-se no citoplasma e se combina ao 

glicerol-fosfato formando DAG, o qual é capaz de ativar a PKC (PRENTKI e 

MATSCHINSKY, 1987; WOLLHEIM e SHARP, 1981; ZAWALICH e RASMUSSEN, 

1990). Logo, a glicose, ao ativar a PKC, seria capaz de ativar o complexo NADPH oxidase, 

aumentando o conteúdo celular de superóxido, como demonstrado (MORGAN et al., 2007; 

MORGAN et al., 2009). Além disso, altas concentrações de glicose ativam potencialmente os 

CCDV (ZHANG et al., 2003), estimulando o influxo de cálcio e, por consequência, a ativação 

das PKCs convencionais. Também, a presença de glicose em ilhotas pancreáticas isoladas 

causa um significativo aumento do conteúdo de ácidos graxos que são exportados ao meio de 

incubação, dentre eles o palmítico e o esteárico (MARTINS et al., 2004), que poderiam 

exercer uma ação parácrina ou autócrina ativando o receptor GPR40 e potencializando a 

secreção de insulina induzida pela própria glicose. Já o palmitato, ao ativar a via de 
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sinalização induzida pelo GPR40, estimula a PLC levando à produção de IP3, que recruta o 

cálcio reticular, e DAG, elementos essenciais à ativação das PKCs novas e convencionais. 

Na presença de alta glicose, o acúmulo de LC-CoA oriundo dos ácidos graxos é 

também um importante elemento sinalizador para a ativação de PKC. Além disso, já foi 

demonstrado que o palmitato é capaz de potencializar atividade de CCDV em ilhotas de 

camundongos principalmente em concentrações elevadas de glicose (OLOFSSON et al., 

2004a; WARNOTTE et al., 1994), aumentando o influxo de cálcio, que pode estar 

diretamente associado à ativação da PKC e, consequentemente, à ativação do complexo 

NADPH oxidase. Além disso, foi demonstrado em ilhotas pancreáticas de rato que o 

palmitato estimula a translocação da PKC da região citossólica para a fração de membrana em 

concentrações de 20 mM de glicose e que tal translocação era dependente da síntese de 

derivados lipídicos. Nesse sentido, o DAG e a fosfatidilserina, gerados secundariamente à 

administração exógena de palmitato seriam, portanto, necessários à ativação da PKC 

(ALCAZAR et al., 1997).   

Em monócitos humanos, os ácidos graxos ativam diretamente a PKC, produzindo 

simultaneamente a fosforilação e translocação da subunidade p47
PHOX 

para a membrana 

plasmática (KADRI-HASSANI; LEGER; DESCOMPS, 1995), como observado em nossos 

experimentos (Figura 12) e em estudo prévio utilizando a incubação de células de ilhotas 

dispersas com glicose (OLIVEIRA et al., 2003).  
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Figura 15 - Avaliação da translocação das PKCs α e β II por imunofluorescência. Cortes de 12 μM de 

ilhotas pancreáticas isoladas de ratas submetidas à pré-incubação de 30 minutos em 5,6 mM glicose 

e 1 hora de incubação em 5,6 mM glicose (5,6), 5,6 mM glicose e 1 mM Palmitato (5,6+Palm), 10 

mM glicose (10), 10 mM glicose e 1 mM Palmitato (10+Palm), e 10 mM glicose e 20 nM PMA 

(10+PMA) (n=4). O controle negativo compreende a incubação dos cortes na ausência do anticorpo 

contra as PKCs.  
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4.7 Avaliação da expressão gênica da pró-insulina e da glicoquinase 

 

 A análise da expressão do gene da pró-insulina (Figura 14B) demonstrou-nos que, já 

agudamente, em uma hora de incubação, a expressão é estimulada pela presença de glicose 

elevada (10 mM), o que também ocorre na incubação do palmitato em 10 mM de glicose. Isso 

decorre do controle da demanda de insulina, que está aumentada nessas condições, tornando-

se necessária uma maior transcrição gênica, que pode também estar associada a uma maior 

tradução de cada RNA mensageiro. Tudo isso induziria uma maior biossíntese do hormônio, 

para a manutenção do aumento da demanda. 

Já a expressão do RNAm da glicoquinase, enzima chave do processo de oxidação de 

glicose, não é modulada agudamente pelo palmitato (Figura 14C). Portanto, o ácido graxo 

não atuaria modulando agudamente sua expressão gênica, apesar de já ter sido demonstrado 

que o processo de oxidação preferencial de glicose ou ácido graxo é modificado segundo as 

diferentes concentrações de glicose (CARPINELLI et al., 2002).  

 

4.8 Avaliação da expressão proteica e gênica dos componentes da NADPH oxidase 

 

Observamos que o palmitato induziu aumento na expressão gênica da p22
PHOX

, da 

gp91
PHOX

 e da p47
PHOX

 em uma hora de incubação em 5,6 e em 10 mM glicose, como 

demonstrado na Figura 14 D, E, F. Isso nos sugere que, já a curto prazo, pode ocorrer um 

aumento da expressão proteica da enzima, como já evidenciado em estudo anterior, ao ser 

avaliada a expressão da p47
PHOX

 induzida por glicose e palmitato (MORGAN et al., 2007). 

Confirmamos no presente estudo que a expressão proteica da subunidade p47
PHOX

 é modulada 

pelo ácido graxo e por alta glicose (Figura 13E), porém a subunidade gp91
PHOX 

não se 

apresenta
 
alterada (Figura 13D), tanto a sua forma glicosilada, demonstrada na figura, quanto 

a sua forma não glicosilada, com menor peso molecular. Já foi demonstrado que a expressão 

de vários componentes da NADPH oxidase é induzível e regulada por fatores repressores e 

ativadores. Como exemplo, a expressão de gp91
PHOX

 é aumentada em resposta à angiotensina 

II em diversos tecidos, inclusive nas ilhotas pancreáticas (NAKAYAMA et al., 2005). Um 

importante fator ativador da expressão da NADPH oxidase é o fator nuclear kapa B (NF-κB) 

(ANRATHER; RACCHUMI; IADECOLA, 2006), o qual é potencialmente ativado por ácidos 

graxos e capaz de aumentar a expressão gênica da gp91
PHOX

, p47
PHOX 

e p67
PHOX

 (GAUSS et 

al., 2007).  Já foi demonstrado que o aumento da expressão da p47
PHOX 

também está associado 
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às mudanças da fosforilação e afinidade do fator ativador PU.1, um fator transcricional para 

diferenciação de macrófagos e hematopoiese (MARDEN et al., 2003). 

 

4.9 Uso da linhagem INS-1E 

Com o intuito de avaliar o bloqueio da expressão do GPR40 com o sistema de RNAi, 

optamos por realizar o bloqueio por RNAi em linhagem clonal de insulinoma de rato, INS-1E. 

A linhagem INS-1E, derivada da linhagem parental INS-1, foi selecionada devido ao seu 

conteúdo de insulina, responsividade à glicose, adequada proliferação e a já demonstrada 

expressão do GPR40 (SHAPIRO et al., 2005; STODDART; BROWN; MILLIGAN, 2007; 

YANG et al., 2009).  

4.9.1 Avaliação dos componentes da NADPH oxidase em linhagem INS-1E   

Para validar a aplicabilidade do uso da linhagem INS-1E como modelo para avaliar a 

possível função do GPR40 como regulador da secreção de insulina e produção de radicais 

superóxido, avaliamos a expressão proteica dos componentes p47
PHOX

, gp91
PHOX 

e p22
PHOX

 da 

NADPH oxidase (Figura 16). Já havia sido descrita a expressão do RNA mensageiro da 

p47
PHOX

 em linhagem INS-1E, onde a alta concentração de glicose induziu aumento da 

expressão gênica dessa subunidade (LEUNG e LEUNG, 2008). Observamos também a 

expressão da subunidade p22
PHOX

, porém comparativamente em menor magnitude do que o 

observado em ilhotas pancreáticas. 

 A subunidade gp91
PHOX

 fica evidenciada em uma banda para as ilhotas pancreáticas e 

INS-1E em altura próxima aos 55 KDa e outra entre os 75 KDa e 90 KDa (Figura 16). Isso, 

pois a gp91
PHOX

 é uma proteína altamente glicosilada, que aparece como uma ampla mancha 

de bandas nas corridas por SDS-PAGE, o que reflete a heterogeneidade de glicosilação. A 

forma mais glicosilada possui o peso molecular aparente de 70 a 90 KDa. Já a remoção dos 

carboidratos pela endoglicosidase F produz uma proteína com peso molecular de 55 KDa, 

demonstrando a extensão de glicosilação. As cadeias de carboidratos são compostas por N-

acetilglicosamina e galactose e, em menor extensão, por frutose, manose e glicose (HARPER; 

CHAPLIN; SEGAL, 1985). Tais carboidratos são ligados aos resíduos de asparagina 

(132Asn, 149Asn, 240Asn) no segundo e terceiro loops extracelulares preditos à  
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Figura 16 - Expressão proteica das subunidades p22

PHOX
, p47

PHOX
 e gp91

PHOX
 da NADPH oxidase em 

linhagem INS-1E.
 Avaliação da expressão proteica da p22PHOX, p47PHOX, gp91PHOX em linhagem de 

células INS-1E, derivada de insulinoma de rato, cultivada em meio RPMI em 11,1 mM glicose. A 

subunidade gp91
PHOX

 é demonstrada em sua forma mais glicosilada, de peso molecular superior a 75 

KDa, e menos glicosilada, de peso molecular próximo a 55 KDa. Utilizamos o controle de extratos 

proteicos de ilhotas pancreáticas para demonstrar a expressão das subunidades. 
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subunidade, já que não existe o estudo cristalográfico da enzima (WALLACH e SEGAL, 

1997). A função da extensiva glicosilação não é bem conhecida, embora tenha sido 

demonstrado que esteja envolvida no dobramento da proteína e sua estabilidade, prevenindo a 

transição do complexo de seu estado de repouso para o ativo, sob a estimulação celular 

(DELEO et al., 2000; PACLET et al., 2001). 

4.9.2 Avaliação do conteúdo de superóxido em linhagem INS-1E na presença de palmitato, 

PEG-SOD e DPI 

 Para avaliar os efeitos do palmitato em concentrações basais e altas de glicose, 

buscamos partir de extremos maiores de glicose (2,8 e 16,7 mM), visto que esse tipo de 

linhagem é normalmente cultivado em 11,1 mM glicose e, portanto, a concentração de glicose 

utilizada em ilhotas pancreáticas (10 mM) não representaria um tão potente estímulo à 

secreção de insulina nesse tipo de célula. 

 De maneira análoga ao observado em ilhotas pancreáticas isoladas, o palmitato induz 

aumento proeminente (cerca de 7 vezes) no conteúdo de superóxido em 2,8 mM glicose, o 

que é reduzido em 55% pela incubação com PEG-SOD (Figura 17A). Já em 16,7 mM 

glicose, o ácido graxo produziu aumento de 38,5% no conteúdo de superóxido, o que fora 

bloqueado em 68% pela incubação com PEG-SOD (Figura 17B). Ao compararmos as 

condições expostas ao ácido graxo, a produção de superóxido é 90 % inferior em 16,7 em 

relação a 2,8 mM glicose (Figura 18). Assim, como anteriormente discutido em ilhotas 

pancreáticas, tais resultados provavelmente se devem à importância da beta-oxidação como 

fonte produtora de radicais superóxido em situações de baixa glicose (CARPINELLI et al., 

2002; HELLEMANS et al., 2007) e da ativação da enzima antioxidante Cu/Zn-SOD em 

situações de alta glicose (OLIVEIRA; CURI; CARPINELLI, 1999). Os efeitos na produção 

de superóxido observados nas ilhotas pancreáticas mostraram-se mais evidentes na linhagem 

permanente, havendo uma maior produção de superóxido induzida pelo palmitato em baixa 

glicose e uma semelhança ao observado em alta glicose. Tal evidência pode advir da maior 

adaptação das defesas antioxidantes da linhagem em concentrações elevadas de glicose, visto 

que esse tipo celular é cultivado a 11,1 mM glicose. Outros fatores também associados podem 

ser o uso de maiores extremos nas concentrações de glicose empregadas e da ausência de 

fatores para inibir os efeitos da insulina, como os demais hormônios secretados pelo pâncreas 

endócrino, bem como a somatostatina. 
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Figura 17 - Conteúdo de superóxido induzido pelo palmitato em 2,8 (A) e 16,7 mM (B) glicose e sob a 
adição de 100 U/mL PEG-SOD em linhagem INS-1E.

 
 A. O palmitato induz aumento da produção 

de superóxido em cerca de 7 vezes em 2,8 mM glicose, o que é reduzido em 55% pela incubação com 

PEG-SOD. B. O palmitato induz aumento de 38,5% no conteúdo de superóxido em 16,7 mM glicose, 

sendo reduzido em 68% pela incubação com PEG-SOD. Nos planos superiores das figuras são 

demonstradas as imagens de fluorescência e logo abaixo as respectivas imagens de microscopia de 

luz sobrepostas. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001. 
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Figura 18 - Conteúdo de superóxido induzido pelo palmitato em 2,8 e 16,7 mM glicose em linhagem INS-

1E.
 O conteúdo de superóxido na presença do ácido graxo em 16,7 mM glicose é reduzido em 90% 

em relação à condição em 2,8 mM glicose. No plano superior da figura são demonstradas as 
imagens de fluorescência e logo abaixo as respectivas imagens de microscopia de luz sobrepostas.  

***P<0,001. 
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O inibidor da NADPH oxidase DPI reduziu em 43% o conteúdo de superóxido na 

presença do palmitato em 2,8 mM glicose e inibiu em 36% em 16,7 mM glicose na presença 

do palmitato (Figura 19), o que evidencia a importância do palmitato como indutor do 

complexo enzimático também na linhagem secretora de insulina e na ausência de outros tipos 

celulares. 

 4.9.3 Avaliação do bloqueio da expressão do GPR40 por RNAi 

 Através dos estudos com RNAi contra o GPR40, conseguimos avaliar que das três 

sequências antisense (AS) utilizadas para inibir a expressão proteica do receptor, a sequência 

AS2 apresentou-se mais eficaz, produzindo 54% de inibição da expressão do GPR40 em 48h 

de incubação (Figura 20A). O controle negativo (C) apresenta uma sequência não consensual 

a qualquer sequência do transcriptoma de vertebrados e é utilizada na mesma concentração 

que a utilizada para o antisense, sendo empregada como controle da reação. 

 Observamos que o tratamento por RNAi não alterou a fragmentação de DNA (C: 

95,5%  0,06;  AS: 95,4 %  0,21 de células sem fragmentação de DNA, n=3 experimentos 

independentes), fenômeno normalmente associado a eventos apoptóticos. A viabilidade 

celular também não foi alterada (C: 94,3%  0,11; AS: 93,2 %  1,32 de células viáveis, n=3), 

demonstrando a integridade da membrana plasmática celular. Logo, o processo de inibição 

proteica do receptor não modulou os eventos associados a apoptose ou necrose celular. 

 Observamos que o bloqueio da expressão do GPR40 induziu a inibição em 23% da 

expressão da SOD-1 ou Cu/Zn-SOD (Figura 20B), o que pode ser um elemento limitante no 

controle da dismutação do superóxido a peróxido de hidrogênio. Ao avaliarmos a expressão 

das subunidades p47
PHOX 

e gp91
PHOX 

(Figura 20C), observamos que não houve alteração do 

seu conteúdo proteico por meio da inibição da expressão do GPR40. No caso específico de 

gp91
PHOX

, avaliamos o seu padrão de glicosilação, através da mensuração das banda de peso 

molecular aproximado de 75-100 KDa (forma glicosilada) e 55 KDa (forma não-glicosilada) e 

observamos que os padrões de glicosilação também não se mostraram alterados entre as 

condições. Logo, a inibição da expressão do GPR40 não causa alteração no padrão de 

expressão das subunidades da NADPH oxidase. 
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Figura 19 - Conteúdo de superóxido induzido pelo palmitato em 2,8 (A) e 16,7 mM (B) glicose e sob a adição 

de 50 nM DPI em linhagem INS-1E.
 
 A. O inibidor da NADPH oxidase reduz em 43% o conteúdo de 

superóxido na presença do palmitato em 2,8 mM glicose. B. Em 16,7 mM glicose, o DPI inibiu em 

36% o conteúdo de superóxido na presença do ácido palmítico. Nos planos superiores das figuras são 
demonstradas as imagens de fluorescência e logo abaixo as respectivas imagens de microscopia de luz 

sobrepostas. *P<0,05, **P<0,01. 
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Figura 20 - Expressão proteica do GPR40, SOD-1 e NADPH oxidase em linhagem INS-1E submetida à 
transfecção com RNAi contra GPR40.

 Avaliação da expressão proteica do GPR40 (A), de SOD-1 

(B), gp91PHOX e p47PHOX (C) em controle negativo (C, contendo sequência não consensual a 

qualquer sequência do transcriptoma de vertebrados) e em incubação com a sequência antisense 

(AS, contra o GPR40 do rato) após 48 horas.  A expressão do GPR40 foi 54% reduzida com o 

tratamento com o RNAi, induzindo também a redução da expressão proteica da SOD-1 em 23% 

(n=5). *P<0,05, ***P<0,001. 
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4.9.4 Avaliação do conteúdo de superóxido em linhagem INS-1E após inibição da 

expressão do GPR40 

 O uso do RNAi contra o GPR40 inibiu em 33% o conteúdo de superóxido em 2,8 mM 

glicose na presença do ácido palmítico (Figura 21A). Tal resultado destaca a participação da 

sinalização mediada pela ativação do GPR40, controlando a produção de superóxido.  A 

ativação do receptor pelo palmitato poderia modular a atividade da PKC, como já 

anteriormente verificado no estudo de translocação das isoformas α e βII e na produção de 

superóxido em ilhotas pancreáticas (Figuras 15 e 9, respectivamente). Ao reduzir a ativação 

da PKC, seria inibida a fosforilação da subunidade p47
PHOX

 e ativação do complexo NADPH 

oxidase. É importante ressaltar que deve haver grande participação da beta oxidação como 

fonte geradora de radicais superóxido em 2,8 mM glicose, como já demonstrado nas ilhotas 

pancreáticas, visto que a inibição da expressão do receptor não produz completa redução do 

conteúdo de superóxido mediado pelo palmitato. 

 Já em 16,7 mM glicose, a inibição da expressão do GPR40 não produziu redução 

estatisticamente diferente no conteúdo de radicais superóxido estimulado pelo palmitato 

(Figura 21B). Isso pode advir do percentual de inibição da expressão proteica do receptor, 

que foi de 54%, e da redução observada no conteúdo da Cu/Zn-SOD apresentado pelas células 

com reduzida expressão de GPR40 (Figura 20B). Já foi descrito o aumento da atividade dessa 

enzima citossólica antioxidante em ilhotas pancreáticas submetidas a altas concentrações de 

glicose (OLIVEIRA; CURI; CARPINELLI, 1999). Logo, em 16,7 mM de glicose, quando 

sua atividade estaria aumentada, a redução do seu conteúdo proteico seria um fator crítico na 

dismutação do superóxido a peróxido de hidrogênio, não sendo verificada inibição 

proeminente no conteúdo final de superóxido. Porém, verificamos também que a condição 

submetida à inibição do receptor e estimulada com palmitato (16,7 Palm AS) não apresenta 

conteúdo de superóxido estatisticamente diferente das condições na ausência do palmitato 

(16,7 C e 16,7 AS) (Figura 21B), o que destaca que o estímulo do palmitato como fonte 

geradora do radical superóxido seria reduzido. 
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2,8 C 2,8 AS 2,8 Palm C 2,8 Palm AS  

16,7 C 16,7 AS 16,7 Palm C 16,7 Palm AS  

Figura 21 - Conteúdo de superóxido induzido pelo palmitato em 2,8 (A) e 16,7 mM (B) glicose após inibição da  

expressão do GPR40.
 
 A. A inibição da expressão do GPR40 produziu redução no conteúdo de 

superóxido em 2,8 mM glicose na presença do ácido palmítico. B. Em 16,7 mM glicose, a inibição do 

receptor não produziu diferença estatística no conteúdo de superóxido. Nos planos superiores das figuras 
são demonstradas as imagens de fluorescência e logo abaixo as respectivas imagens de microscopia de luz 

sobrepostas. C: RNAi controle; AS: RNAi contra o GPR40. (n=7). *P<0,05, **P<0,01. 
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É importante ressaltar também a hipótese de que a redução da expressão da SOD-1 

observada após inibição do receptor poderia estar associada à manutenção da produção de 

superóxido celular dentro de limites desejáveis à função celular. Isso, pois, ao observarmos 

que o GPR40 auxiliaria tal produção, a inibição do receptor causaria efeito reverso, o que 

poderia ser contra regulado pela redução da expressão dessa enzima antioxidante. Além disso, 

já foi observado em células endoteliais, o aumento da atividade e expressão da SOD em 

resposta ao aumento na geração de EROs (CERIELLO et al., 1996). Logo, é conhecida a 

importância das EROs como reguladoras da atividade e da expressão das enzimas 

antioxidantes para a manutenção do balanço redox celular. 

4.9.5 Avaliação da secreção de insulina em linhagem INS-1E após inibição da expressão 

do GPR40 

  

 Observamos que a inibição da expressão do GPR40 reduziu em 41% a secreção de 

insulina induzida pelo palmitato em 16,7 mM glicose, após incubação de 1h. A secreção de 

insulina induzida por 16,7 mM glicose não foi alterada pela inibição da expressão do receptor 

(Figura 22). Tais resultados estão de acordo com os estudos desenvolvidos por Latour et al. 

(2007), onde a resposta insulínica à administração intravenosa de lipídeos foi reduzida em 

50% em camundongos KO para o receptor, bem como pela observação de que a inibição da 

expressão do GPR40 reduziu o estímulo do palmitato à secreção de insulina e ao aumento 

intracelular de cálcio em 25 mM glicose em linhagem INS-1E. Tal evidência também foi 

observada quando da inibição da proteína Gαq (YM-254890) na mesma linhagem celular 

(SHAPIRO et al., 2005). Os efeitos de potencialização da secreção de insulina induzida por 

outros ácidos graxos, como o linoleico, γ-linolênico e oleico, também foram reduzidos pela 

inibição da expressão do GPR40 (FUJIWARA; MAEKAWA; YADA, 2005; ITOH et al., 

2003; SALEHI et al., 2005). 

 O palmitato induziu a potencialização da secreção de insulina mesmo em 

concentrações de baixa glicose (2,8 mM), o que não foi alterado pela inibição da expressão do 

GPR40 (Figura 22). Tal potencialização da secreção de insulina não é observada em ilhotas 

pancreáticas (Figura 11), porém o mais proeminente aumento da secreção de insulina ocorre 

somente em 16,7 mM glicose na linhagem celular, assim como observado nas ilhotas 

pancreáticas. A diferença se deve provavelmente ao limiar de abertura dos CCDV, que pode 

variar entre as ilhotas pancreáticas e a INS-1E, porém em ambas as células tal abertura é 

plenamente alcançada em concentrações elevadas de glicose. O fato da inibição da expressão 
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do receptor reduzir a secreção insulínica apenas em alta glicose é comprovado em estudo que 

demonstra a ação do GPR40 aumentando o influxo de cálcio intracelular apenas em 

concentrações elevadas de glicose. Nesse mesmo estudo foi observado que o aumento 

intracelular de cálcio induzido pelo GPR40 é também dependente do cálcio extracelular em 

linhagem INS-1E (SHAPIRO et al., 2005). Para tanto, seria necessária a pré-ativação dos 

CCDV pela alta glicose, para que a sinalização intracelular mediada pelo receptor induza um 

maior influxo desse íon. 

 Mesmo com o maior conteúdo de superóxido em baixa glicose em relação à alta 

glicose na presença do ácido palmítico, a magnitude de indução de secreção de insulina é 

sempre maior em alta glicose, tanto em ilhotas pancreáticas quanto na linhagem (Figuras 11 e 

22). Isso é resultado da grande produção mitocondrial em baixa glicose e, provavelmente, da 

maior dismutação a peróxido de hidrogênio em alta glicose por ação da SOD. Portanto, 

haveria uma maior produção local mitocondrial de superóxido em baixa glicose, a qual estaria 

submetida à ação das intensas defesas antioxidantes mitocondriais. Além disso, o superóxido 

presente no citossol parece ser um elemento contribuinte de sinalização a outros processos 

que envolveriam a maquinaria exocitótica celular, como também o influxo de cálcio 

induzindo a secreção insulínica.  Também, o superóxido induzido pelos AGLs poderia oxidar 

o CCDV pré-ativado pelas altas concentrações de glicose, induzindo o maior influxo de 

cálcio, como já verificado em cardiomiócitos (ZENG et al., 2008). 

Foi demostrado que o palmitato eleva a exocitose dos grânulos de insulina e aumenta 

o tamanho do pool de grânulos prontos para serem secretados, e que tais efeitos do ácido 

graxo não são mimetizados pela administração de palmitoil-CoA intracelularmente 

(OLOFSSON et al., 2004b), o que vem a reforçar a importância da ativação do GPR40 como 

fenômeno contribuinte ao evento secretório induzido por ácidos graxos de cadeia longa. 
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Figura 22 - Secreção de insulina após inibição da expressão do GPR40 e sob 1h de incubação em 2,8 e 16,7 

mM glicose na presença de palmitato. As células foram pré-incubadas durante 2 horas em meio 
RPMI sem glicose, incubadas durante 30min em Krebs-Henseleit sem glicose e após, incubadas em 

2,8 ou 16,7 mM glicose, na presença ou ausência de 1 mM palmitato (Palm) durante 1 hora (n=8). A 

secreção de insulina foi normalizada pelo conteúdo de insulina e expressa em relação ao controle 

(2,8 mM glicose). Os resultados são expressos em média ± EP da secreção de insulina dividido pelo 

conteúdo de insulina em relação à condição controle 2,8 mM glicose. ***P<0,001 em relação às 

condições indicadas. UA, representa a unidade arbitrária de secreção de insulina em comparação a 

2,8 mM glicose. 
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4.9.6 Avaliação da secreção de insulina em linhagem INS-1E com o agonista do GPR40. 

 

 O GW9508 é um agonista sintético do GPR40 e do GPR120, sendo cerca de 100 vezes 

mais seletivo ao primeiro em relação ao segundo (BRISCOE et al., 2006; GARRIDO et al., 

2006). Já foi demonstrado que algumas linhagens de células beta, dentre elas a INS-1, 

expressam o RNAm do GPR120, um receptor também ligado à proteína Gαq (MORGAN e 

DHAYAL, 2009). Porém, acredita-se que a função do GPR120 na secreção de insulina pelas 

células beta não seja relevante, tendo efeito importante no intestino, onde comprovadamente 

modula a secreção de incretinas (HIRASAWA et al., 2005; MOORE et al., 2009), e assim, 

indiretamente atue estimulando a secreção de insulina. Além disso, a incubação com o 

antagonista do receptor GPR40 (GW1100) inibiu de maneira dose-depende as elevações de 

cálcio induzidas pelo GW9508 e pelo ácido linoleico em células beta. Há que se destacar que 

o GW1100 não apresenta efeito na estimulação intracelular de cálcio induzida pela ativação 

do GPR120, mostrando a sua especificidade (BRISCOE et al., 2006). 

 

 A molécula do GW9508, abaixo representada (Figura 23), foi desenvolvida a partir de 

várias modificações bioquímicas da molécula do ácido linoleico (GARRIDO et al., 2006; 

TIKHONOVA et al., 2007), um dos ácidos graxos com maior potencial de ativação do 

GPR40 humano (ver Tabela 1). 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Fórmula química do ácido linoleico, ácido oleico e do agonista sintético do GPR40 (GW9508). 

O agonista foi obtido a partir de modificações bioquímicas da molécula do ácido linoleico, 

apresentando similaridades com o ácido oleico, ambos ácidos graxos com alto potencial de ativação 

do GPR40.  

 FONTE: Modificado de Tikhonova et al. (2007). 

 

 

 

 

GW9508 Ácido oleico Ácido linoleico 
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Observamos que a incubação com o agonista do receptor (GW9508 a 20 µM) 

potencializa a secreção de insulina em 38% em 2,8 mM glicose (Figura 24A) e em 57% em 

16,7 mM (Figura 24B) na linhagem INS-1E. Logo, a habilidade do agonista em induzir a 

secreção de insulina é dependente da concentração de glicose, sendo o efeito mais 

proeminentemente observado em alta glicose. Já foi verificado que o GW9508 potencializa a 

secreção de insulina estimulada pela glicose de maneira dose dependente em linhagem MIN6, 

e que é aumentado o seu potencial de ativação segundo o aumento da concentração de glicose 

(BRISCOE et al., 2006). Além disso, tal agonista aumentou o conteúdo intracelular de cálcio 

em células HEK293 (derivadas de rim embrionário humano) nas quais foi induzida a 

expressão de GPR40 (BRISCOE et al., 2006). Isso demonstra a ativação de vias intracelulares 

semelhantes às induzidas pela ativação do receptor. 

Tanto em 2,8 quanto em 16,7 mM glicose foi observada inibição da secreção da 

insulina estimulada pelo agonista por calphostin C e DPI (Figuras 24A e B). Em 2,8 mM 

glicose na presença de GW9508, a inibição pelo calphostin C foi de 31% e a do DPI de 36%; 

já em 16,7 mM glicose, a redução pelo inibidor da PKC foi de 45% e pelo inibidor da 

NADPH oxidase foi de 44%, demonstrando a participação da PKC e da NADPH oxidase no 

processo de secreção de insulina estimulado pelo GPR40. Observamos que na mesma 

concentração de glicose os dois inibidores foram capazes de reduzir em magnitude 

semelhante a secreção de insulina, o que demonstra a inibição de uma via de sinalização 

comum. Logo, a via de sinalização induzida pelo receptor é capaz de ativar a PKC, a qual ao 

fosforilar a subunidade p47
PHOX

, ativaria o complexo NADPH oxidase, amplificando a 

secreção de insulina. Tal efeito é semelhante ao observado pela incubação de ilhotas 

pancreáticas ou INS-1E com o palmitato, o que vem reforçar que a ativação do GPR40 e de 

sua via de sinalização intracelular provavelmente fazem parte dos mecanismos de ação 

induzidos por esse ácido graxo nas células beta pancreáticas. 

Ao avaliarmos a secreção de insulina na presença do agonista sintético e do palmitato, 

observamos que o estímulo secretório induzido pelo ácido palmítico ocorre em magnitude 

muito maior do que o induzido pelo GW9508 (Figura 24C), o que pode decorrer das 

concentrações utilizadas de cada um dos reagentes e de seus diferentes potenciais de ligação à 

albumina. 
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Figura 24 - Secreção de insulina após 1h de incubação em 2,8 e 16,7 mM glicose na presença de GW9508, 

palmitato e calphostin C e DPI. Secreção de insulina em 2,8 mM (A) ou 16,7mM glicose (B) na 

presença do agonista do GPR40 (20 µM GW9508), 1 µM calphostin C ou 50 nM DPI.  D. Secreção 

de insulina na presença de 2,8 ou 16,7 mM glicose, sob a adição de 20 µM GW9508, 0,5 µM 

calphostin C ou 50 nM DPI. Os resultados são expressos em média ± EP da secreção de insulina 

dividido pelo conteúdo de insulina em relação à condição controle 2,8 mM glicose. *P<0,1, 

***P<0,01, ***P<0,001 em relação às condições indicadas (n≥6 experimentos independentes). 
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Além disso, há que ser lembrado que os ácidos graxos são capazes de ativar múltiplas 

vias de estimulação da secreção de insulina, bem como a indução de LC-CoA (CORKEY et 

al., 2000; PRENTKI e CORKEY, 1996), a acilação de proteínas (CORKEY et al., 2000), a 

ativação de CCVD em alta glicose (OLOFSSON et al., 2004b; WARNOTTE et al., 1994), a 

ativação de PKC (GRACIANO et al.; HABER et al., 2003a), a exocitose dos grânulos 

insulínicos (OLOFSSON et al., 2004b), do que advém também a diferença no potencial de 

amplificação da secreção de insulina do palmitato em relação ao GW9508.  

Entretanto, observamos em alta glicose na presença do palmitato um pequeno efeito 

aditivo na secreção de insulina (19%) em incubação com o agonista sintético (Figura 24 C), o 

que poderia sugerir a ativação por diferentes sítios do GPR40 pelo GW9508 e pelo palmitato. 

Porém, como tal acréscimo é pequeno, dada a magnitude do aumento de secreção induzido 

pelo palmitato em alta glicose, provavelmente ambos os agonistas, o palmitato e o GW9508, 

utilizariam mecanismos de ação comuns para a potencialização da secreção de insulina. 

Todavia, já foi verificado que a adição do GW9508 em concentrações crescentes do ácido 

linoleico produz um deslocamento da curva dose-resposta de insulina para a esquerda (de 40 

para 20 µM ácido linoleico) e um leve aumento da amplitude da curva, sugerindo que o ácido 

linoleico e o GW9508 teriam efeitos aditivos, além de efeitos sinérgicos, em suas ações 

(BRISCOE et al., 2006). Um exemplo da semelhança de ação intracelular entre o palmitato e 

o agonista é que o GW9508 não é capaz de estimular a secreção de insulina na presença do 

diazóxido, o qual promove a abertura dos KATP. De maneira análoga, o palmitato requer a 

despolarização da membrana celular, por meio do fechamento dos KATP, e a abertura dos 

CCDV para que ocorra seu efeito potencializador da secreção insulínica (SHAPIRO et al., 

2005).  
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5 CONCLUSÕES 

 

O palmitato apresenta múltiplas ações nas células beta pancreáticas e, a partir do atual 

estudo, evidenciamos a sua participação na ativação de uma via não clássica moduladora da 

secreção de insulina nas ilhotas pancreáticas e células beta. Logo, ativando o complexo 

NADPH oxidase, o palmitato induz a secreção de insulina e a produção de superóxido 

agudamente. Tal efeito está implicado na ação fisiológica do ácido graxo, mas também pode, 

a longo prazo, participar dos mecanismos lipotóxicos nas células beta. 

Além disso, demonstramos a ação desse ácido graxo como um potente agonista de 

GPR40, onde a ativação da sua cascata de sinalização intracelular muito contribui à secreção 

de insulina in vitro, como também já demonstrada em experimentos in vivo. Destacamos 

também a participação da via de sinalização induzida pelo GPR40 na ativação do complexo 

NADPH oxidase. Concomitantemente, a produção de derivados lipídicos do ácido graxo, bem 

como o DAG, o IP3 e as LC-CoAs (Figura 25), também apresentam mecanismos de 

sinalização essenciais da modulação do processo secretório, dentre eles, contribuindo para a 

ativação de PKC, a acilação de proteínas, a mudança da atividade de canais KATP e CCDV.  

A produção intracelular de superóxido induzida pelo palmitato em ilhotas pancreáticas 

e INS-1E mostrou-se dependente da ativação da PKC, do complexo NADPH oxidase, do 

GPR40 e da beta-oxidação. Nesse contexto, a curta exposição ao ácido palmítico produziu o 

estímulo à expressão gênica dos componentes da NADPH oxidase e também à expressão 

proteica da subunidade p47
PHOX

. Os atuais resultados evidenciam as variações do conteúdo 

intracelular de superóxido oriundos da mitocôndria ou citossol como ocorrências fisiológicas 

nas células beta, atuando na sinalização da secreção insulínica. Porém, o descontrole entre a 

produção dessas espécies reativas e os mecanismos antioxidantes pode acarretar a disfunção 

das células beta, havendo a perda do balanço redox celular. Logo, o aumento da atividade da 

NADPH oxidase contribuindo ao incremento de superóxido, quando dentro dos limites 

celulares para a manutenção do balanço redox, pode agir como importante sinalizador do 

fenômeno secretório induzido pelo palmitato.  
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Figura 25 - Mecanismo proposto para modulação da NADPH oxidase em ilhotas pancreáticas. Os AGLs 

amplificam a secreção de insulina induzida por alta glicose através da formação da malonil-CoA que 

inibe a CPT-I, levando ao acúmulo de LC-CoA no citossol. O influxo de AGLs nas células beta 

produz o aumento da concentração de LC-CoA, elevando assim, o conteúdo de DAG pela reação 
com o glicerol-fosfato. A ativação do GPR40 pelos AGLs de cadeia longa induz a ativação da via de 

sinalização da Gαq-PLC, produzindo a saída de cálcio do retículo endoplasmático e a produção de 

DAG. O aumento de DAG e cálcio estão envolvidos na ativação da PKC, que fosforila as 

subunidades da NADPH oxidase, induzindo a translocação das subunidades citoplasmáticas para o 

complexo da membrana. Dessa forma, o complexo enzimático tona-se ativo e catalisa a produção de 

superóxido. LC-CoA: coenzima A de cadeia longa; IP3: inositol-trifosfato; DAG: diacilglicerol; 

GTP: guanosina trifosfato.  

 FONTE: Modificado de Graciano et al. (2010). 
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